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RESUMO
Esta tese tem como objeto de estudo o processo de construção da memória pessoal de Gustavo
Barroso (1888-1959), intelectual brasileiro cujo nome ficou fortemente marcado pela longa
atuação como diretor do Museu Histórico Nacional (MHN), cargo que exerceu por mais de
três décadas, e por sua inserção no contexto de criação da política de preservação do
patrimônio histórico e artístico nacional, desenvolvida durante o chamado Primeiro Governo
Vargas (1930-1945). Esse intelectual multifacetado manejou as suas diversas áreas de
atuação profissional de modo a se inserir no contexto político específico do Primeiro Governo
Vargas, ora se aproximando das disputas próprias do jogo político empreendido por Getúlio
Vargas, ora se distanciando das situações que lhe eram indesejáveis. Nesta pesquisa, por meio
da investigação de fontes jornalísticas diversas – notícias de jornais, revistas e periódicos –
buscamos perceber como, no âmbito público, Barroso, fazendo uso do seu trabalho como
funcionário público, escritor, jornalista e redator, procurou construir três imagens públicas
distintas, porém inter-relacionadas: o escritor vinculado à Academia Brasileira de Letras
(ABL), o homem do museu e do patrimônio nacional, que emergia da sua atuação junto à
direção do MHN, e o político; essa última marcada, principalmente, pela adesão à Ação
Integralista Brasileira (AIB), em 1933. Gustavo Barroso, nos anos finais do Primeiro Governo
Vargas, manejaria as suas imagens públicas, elegendo o “homem do museu e do patrimônio”
como ponto principal da sua trajetória, fio condutor de uma narrativa autobiográfica que
visava assegurar a divulgação de uma versão oficial norteada por interesses pessoais e
políticos. Tendo em vista que os argumentos elaborados por Barroso em torno da questão do
museu e do patrimônio aparecem como representações de suas próprias posições políticas e
sociais no momento da escrita, analisamos os motivos que influenciaram as suas opções
narrativas, investigando como se articulam e antagonizam as diferentes faces de sua vasta
atuação em uma dinâmica complexa de construção e reconstrução memorialística. Ao
pesquisar o intercâmbio existente entre a atuação intelectual e política e o espaço ocupado por
esse personagem no final do governo Vargas, tornou-se possível analisar a atuação de
Gustavo Barroso no processo de elaboração de uma narrativa – repleta de traços
autobiográficos – que procurava enquadrar a memória oficial por meio da reinterpretação do
passado, colocando-o no centro do processo de construção da política preservacionista
empreendida por Getúlio Vargas, ao mesmo tempo em que o colocava à margem dos conflitos
políticos característicos dos anos de 1930. Por fim, a iniciativa de Barroso enfrentou
resistência de outros atores políticos em atuação na área do patrimônio, a exemplo de Rodrigo
de Andrade, que, na condição de diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (SPHAN), construiria a sua própria narrativa dando conta da história da preservação
no Brasil, na qual Barroso foi preterido.
PALAVRAS-CHAVE: Gustavo Barroso, patrimônio nacional, memória, narrativa, imagem
pública.
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ABSTRACT
The subject of study of this dissertation is the process of construction of the personal memory
of Gustavo Barroso (1888-1959), a Brazilian intellectual whose name was strongly marked by
his long performance as director of the National Historical Museum (MHN), a position he
held for more than three decades, and by his insertion in the context of the creation of the
policy for the preservation of the national historical and artistic heritage, developed during the
so-called First Vargas Government (1930-1945). This multifaceted intellectual managed his
various areas of professional activity in order to insert himself in the specific political context
of the First Vargas Administration, at times approaching the typical disputes of the political
game undertaken by Getulio Vargas, other times distancing himself from situations that were
undesirable to him. In this research, through the investigation of various journalistic sources news from newspapers, magazines and periodicals - we seek to understand how, in the public
sphere, Barroso -making use of his work as a public servant, writer, journalist and editorsought to build three distinct, however interrelated public images: the writer linked to the
Brazilian Academy of Letters (ABL), the man from the museum and national heritage who
emerged from his role in the direction of the MHN, and the politician; the latter mainly
marked by the adhesion to the Brazilian Integralist Action (AIB) in 1933. In the final years of
the First Vargas Government, Gustavo Barroso would manage his public images, electing the
“man of the museum and heritage” as the main point of his trajectory, the guiding principle of
an autobiographical narrative that aimed to ensure the dissemination of an official version that
was guided by personal and political interests. Considering the fact that the arguments that
around the issue of the museum and heritage that were elaborated by Barroso appear as
representations of his own political and social positions at the time of his writing, we analyze
the reasons that influenced his narrative options, investigating how they articulate and
antagonize the different faces of his vast performance in a complex dynamic of memorial
construction and reconstruction. By researching the existing interchange between intellectual
and political performance and the space that was occupied by this character at the end of the
Vargas government, it became possible to analyze the performance of Gustavo Barroso in the
process of elaborating a narrative – replete with autobiographical traits – which sought to
frame the official memory through the reinterpretation of the past, placing it at the center of
the process of construction of the preservationist policy undertaken by Getúlio Vargas, while
placing it aside from the characteristic 1930s political conflicts. Finally, Barroso's initiative
faced resistance from other political actors operating in the area of heritage, such as Rodrigo
de Andrade, who, as director of the National Historical and Artistic Heritage Service
(SPHAN), would build his own narrative explaining the history of preservation in Brazil, in
which Barroso was passed deferred.
KEYWORDS: Gustavo Barroso, national heritage, memory, narrative, public image.
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INTRODUÇÃO

O Brasil da primeira metade do século XX foi marcado pela preocupação com a
seleção, guarda e conservação dos elementos tidos como representativos do patrimônio
histórico nacional, em um processo que se caracterizou pela caminhada em direção à
construção de uma memória coletiva para a sociedade brasileira. Nesse período, políticos e
intelectuais diversos se esforçaram por selecionar, entre a massa de vestígios herdados do
passado, aqueles considerados dignos de receber especial atenção por parte do Estado, por
serem representativos da versão de história e memória nacional que se queria valorizar. Para
tanto, foram formuladas as bases teóricas e conceituais que justificaram a criação de leis e
órgãos protetivos, em um processo permeado por interesses políticos e ideológicos vigentes
no período, assim como pela atuação individual daqueles que se dedicaram ao tema.
No âmbito político, as primeiras décadas do século XX foram caracterizadas por
profundas transformações na vida política nacional, quando a chamada Revolução de 1930
pôs fim ao período da Primeira República, marcando também a ascensão de Getúlio Vargas1
ao poder: tinha início o Primeiro Governo Vargas. Os quinze anos nos quais Getúlio Vargas
foi o governante do país ficaram bastante conhecidos pelo processo de centralização do poder
e desenvolvimento progressivo da máquina repressiva do Estado. Para tanto, Getúlio Vargas,
logo nos primeiros sete anos de governo (1930-1937), tratou de realizar um processo de
consolidação progressiva do seu poder, isolando, pela força, os grupos oposicionistas,
estratégia política que resultou na implantação da ditadura do Estado Novo (1937-1945).
O Primeiro Governo Vargas – recorte cronológico desta pesquisa – não forma um
todo uniforme, podendo ser subdividido em pelo menos três fases distintas, cada uma com sua
identidade própria: Governo Provisório (1930-1934), Governo Constituinte (1934-1937) e
Estado Novo (1937-1945). Nesses quinze anos, diversos fatores influenciaram a
implementação, no âmbito federal, de um aparato legal e institucional voltado para a proteção
1

Getúlio Dornelles Vargas – Getúlio Vargas – nasceu em 19 de abril de 1882, na cidade de São Borja (RS),
vindo a falecer aos setenta e dois anos de idade, em 24 de agosto de 1954, na cidade do Rio de Janeiro(RJ). Na
No campo profissional Vargas que era formado em direito e chegou a tentar a carreira militar, encontrou na
política a sua grade vocação. Iniciou a sua trajetória política como deputado eleito pelo Rio Grande do Sul, em
1909, sendo reeleito diversas vezes. Em 1926, durante o governo do presidente Washington Luís, foi escolhido
para assumir o cargo de Ministro da Fazenda. Dois anos depois, em 1928, foi eleito presidente (governador) do
Rio Grande do Sul. Tornou-se presidente do Brasil após a Revolução de 1930, movimento político que pôs fim a
República Velha. Permaneceu no poder por quinze anos, sendo deposto em 1945. Contudo, cinco anos mais
tarde, retornaria à presidência da república através do voto popular nas eleições de 1950, porém não chegou ao
final do mandato, pois, em 1954, pressionado para renunciar, cometeria suicídio.
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do patrimônio histórico e artístico brasileiro. Nesse sentido, o processo de elaboração da
política preservacionista federal também sofreu a influência das diferentes fases do governo
Vargas, sendo marcada pelo surgimento de atores específicos em cada período.
A longa duração do Estado Novo e o êxito de Getúlio Vargas, contudo, não se
basearam unicamente na eficácia do aparelho repressivo do regime, pois o chamado Primeiro
Governo Vargas também ficou assinalado pela aproximação com as massas, característica
marcante do Estado Novo. Getúlio Vargas, do ponto de vista governamental, consolidou seu
poder a partir da gradual intervenção do Estado na vida nacional. Para tanto, assumiu a
direção de amplas reformas no âmbito político e administrativo, buscou transformar a
economia e realizar transformações sociais que marcariam a história do país. Ao mesmo
tempo em que buscou desenvolver um governo estável, com um mínimo de atrito interno e
contestação política, centralizou os mecanismos da máquina administrativa.
O Primeiro Governo Vargas foi fruto de profundas mudanças no cenário político
nacional que, iniciadas a partir de 1930, com a chamada revolução comandada por Getúlio
Vargas e, posteriormente, sobretudo a partir da deflagração do Estado Novo, em 1937, traria
mudanças profundas para o nacionalismo2 brasileiro. Segundo a pesquisadora Silvana Goulart
(1990, p. 16), a centralização política foi acompanhada pela “centralização do poder
simbólico”, de modo que o Estado assumiu a incumbência de erigir a identidade nacional,
noção alicerçada no ideal nacionalista vigente no período e que encontrava na trajetória
histórica de formação da sociedade brasileira as suas bases de justificação3.
O nacionalismo foi um dos meios de sustentação do Governo Vargas,
consumando o ideal autoritário, uma vez que validava a soberania como qualidade específica
do Estado. O ideal nacionalista permitiu a implementação dos mecanismos centralizadores na
esfera político-administrativa, ao mesmo tempo em que tornou possível adquirirem
2

Segundo Anthony de Crespigny e Jeremy Cronin, nacionalismo é uma “categoria de fundamentação políticoideológica que tem como princípio a proeminência dos interesses da nação e, sobretudo da sua conservação
enquanto entidade, nos campos linguístico, econômico, cultural, educacional. Assim, o nacionalismo centraliza
na nação-estado, existente ou desejada, a suprema lealdade da esmagadora maioria do povo. A Nação-estado é
considerada não apenas como a forma de organização política ideal „natural‟ ou „normal‟, mas também como a
estrutura indispensável para todas as atividades sociais, culturais e econômicas. Se exprime por meio das
ideologias mais variadas e opostas – na democracia, no fascismo e no comunismo” (CRESPIGNY & CRONIN,
1981. p.131).
3
A pesquisadora Silvana Goulart, afirma que o “nacionalismo pressupunha a identificação de todos os membros
da sociedade a um destino comum, originado no passado, assim como identificava como nação uma coletividade
histórica, um conjunto de valores morais que constituísse um todo orgânico, cujos objetivos se realizavam por
meio do Estado: o responsável pela manutenção da ordem moral, o tutor da virtude cívica e da consciência
imanente da coletividade. Para Goulart, o nacionalismo justificava-se, portanto, na consciência do atraso, o que
também justificava a defesa do papel predominante do Estado. Ele representava a possibilidade de o Brasil
superar a distância em relação às nações desenvolvidas pela modernização” (GOULART,1990, p. 16).
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ressonância social, proliferando-se e interferindo de forma concreta no nível político,
administrativo e na burocracia estatal, assim como no plano doutrinário, com a abundância de
“atos simbólicos e discursos” fortemente eivados de componentes ideológicos (GOULART,
1990; CORRÊA, 2009).
No Brasil dos anos de 1930, os intelectuais desempenharam o papel de
mediadores na criação da memória e da identidade nacional quando, aliados ao Estado,
passaram a desenvolver propostas nacionalistas visando unir o povo. O discurso intelectual
desenvolvido no período destacou a singularidade brasileira, substrato da nação4. Naquele
contexto, o Estado se tornou um dos grandes responsáveis por formular um projeto de
identidade nacional. Contudo, o discurso nacionalista desenvolvido no Primeiro Governo
Vargas sofreu a influência dos interesses dos grupos políticos dominantes, sendo alvo de
inquietação por parte da elite intelectual brasileira que, orientada pelo ideal de renovação
política e cultural, cuja principal finalidade era de cunhar a nação brasileira, passou a
desenvolver discussões em torno da questão nacional (HANNA, 2003; SILVA &
CARVALHO, 2016).
A pesquisadora Cristiane Souza Gonçalves, apoiada nas considerações de Lauro
Cavalcanti (1995), avalia que os anos de 1930 foram momentos de desenho da política
institucional brasileira. Em uma iniciativa ousada, o Estado Nacional arregimentou
intelectuais de diversas áreas do conhecimento, conciliando projetos e diferentes propostas
nas quais o discurso do governo foi ao encontro dos discursos intelectuais, o que permitiu ao
Estado dar início ao estabelecimento da grande política nacional. Foi nesse contexto que o
discurso voltado para a preservação do patrimônio histórico brasileiro ganhou relevância,
tornando-se alvo de maiores atenções por parte do governo federal, que passou a desenvolver
um

“projeto

de

reconstrução

do

patrimônio

como

prática

social

integradora”

(CAVALCANTI, 1995, p. 112).
O projeto de construção do estado nacional implementado pelo governo Vargas
também comportou medidas direcionadas à construção efetiva de uma memória nacional, na
4

Mônica Pimenta Velloso, ao analisar a atuação dos intelectuais no desenvolvimento da política cultural no
Estado Novo, considera que, na história do Brasil, “a relação dos intelectuais com o sistema de poder tem sido
extremamente imbricada e complexa, visto que, ao longo da história, eles frequentemente se atribuíram a função
de agentes da consciência e do discurso” (VELLOSO, 2003, p. 153). Para essa pesquisadora, os intelectuais
sempre estiveram presentes nos momentos de crise e de mudanças ao longo da história interferindo no processo
de organização nacional. Fato que se deve ao lugar ocupado pelo intelectual na sociedade, caracterizado pelo
estigma da diferença, onde o intelectual é o “fabricante de ilusões ou consciência de nacionalidade, ele foge ao
padrão do homem comum. Assim, o intelectual é sempre designado para o exercício de alguma função e/ou
missão especial que varia de acordo com a conjuntura histórica” (VELLOSO, 2003, p. 153).
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qual se destacou a escolha de bens selecionados como representantes legítimos do que seria o
patrimônio histórico e artístico nacional, abrangendo uma porção muito pequena do
gigantesco território brasileiro demarcado como nacional por fronteiras imaginárias.
A efetivação de ações de proteção ao patrimônio nacional brasileiro, nos anos de
1930, segundo Márcia Regina R. Chuva (2009), “foi estratégica para a ampliação das redes
territoriais na formação do Estado brasileiro e para o desenvolvimento de sentimentos de
pertencimento à comunidade nacional” idealizada5, ao gerarem uma noção específica de
nação mediante a conservação de objetos, monumentos escolhidos para simbolizar a memória
nacional e recurso para moldar aspectos determinados da cultura e, com isso, a sociedade
brasileira assim dotada de história e brasilidade.
Os bens considerados representativos do patrimônio material, em especial o
patrimônio histórico arquitetônico, destacaram-se como os primeiros a serem objeto de
proteção por parte do governo federal quando o presidente Getúlio Vargas criou, por meio do
Decreto nº 24.735, de 14 de julho de 1934, a Inspetoria de Monumentos Nacionais (IMN) –
departamento do Museu Histórico Nacional (MHN), dirigido por Gustavo Adolfo Luiz
Guilherme Dodt da Cunha Barroso (o Gustavo Barroso). Este primeiro órgão federal
encarregado de cuidar do patrimônio cultural brasileiro, possuía a responsabilidade de
inspecionar os edifícios considerados portadores de valor histórico e artístico, ao mesmo
tempo que deveria fiscalizar o comércio de objetos de arte e antiguidades. Contudo, a IMN
teve uma existência curta, marcada pela ausência de autonomia, e suas atividades foram
encerradas em 1937.
Nos anos finais da década de 1930, foram estabelecidas novas diretrizes para a
organização efetiva da proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Para tanto, optou
pela criação, por meio da Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, de um novo órgão encarregado
dessa função: o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN (atual
IPHAN), regulamentado pelo Decreto Lei n° 25, de 30 de novembro de 1937. O intelectual
modernista Rodrigo Melo Franco de Andrade6 (Rodrigo de Andrade), foi escolhido para a
direção do novo Serviço, permanecendo no cargo por cerca de trinta anos, de 1937 a 1967.

5

O conceito de comunidade nacional idealizada é utilizado seguindo-se a formulação de Benedict Anderson
(1989) ao mapear operações que influenciam na constituição de uma nação.
6
Rodrigo Melo Franco de Andrade – Rodrigo de Andrade daqui por diante –, nasceu em Minas Gerais em
1898, morreu na cidade do Rio de Janeiro, em 1969. Era Advogado, escritor e jornalista, contudo, a sua carreira
foi marcada pelo trabalho junto a proteção dos bens pertencentes ao patrimônio histórico e artístico brasileiro.
Exerceu, entre outros, os seguintes cargos: advogado (anos 1920). Foi redator-chefe (1924) e diretor (1926) da
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A criação do SPHAN, bem como a emergência do nome do seu diretor, Rodrigo
de Andrade, representou uma ruptura na trajetória da política de preservação brasileira,
caracterizada pela mudança dos atores, bem como das nascentes instituições responsáveis pela
salvaguarda. Em 1937, o MHN e seu diretor, Gustavo Barroso, cederiam lugar ao novo
Serviço do Patrimônio, que a partir de então se dedicaria ao trabalho de proteção dos bens
imóveis. O SPHAN concentrou-se na identificação da porção edificada do patrimônio
brasileiro e sua atuação ajudaria a erigir um espaço institucional e político em prol da cultura
do país. Segundo Marcia Regina Romeiro Chuva (2009), o SPHAN foi uma peça-chave no
conjunto de atos políticos desenvolvidos, especialmente a partir de 1937, pelos quais uma
gama de tradições foi inventada, visando identificar Estado e Nação e, através disso, construir
uma memória nacional.
A criação da IMN e do SPHAN figurou como parte do processo de construção da
política de preservação do patrimônio nacional, apropriada como produção simbólica e prática
política pelos diferentes grupos que integravam a sociedade brasileira daquele período. A
política de preservação realizada pelo Estado, notadamente a escolha dos bens a serem
salvaguardados, possui sentido simbólico, visto que é definida por acontecimentos ou
experiências vividas por um grupo de pessoas, quase sempre servindo para representar uma
maioria (NORA, 1993). Desse modo, o patrimônio histórico e artístico nacional deve ser
compreendido como parte das ações sociais que visam à elaboração de identidades coletivas e
que, na sua dimensão política, representam interesses mutuamente divergentes.
O patrimônio histórico brasileiro, assim como as ações em sua defesa, são
construções sociais historicamente edificadas. Como advertiu Jacques Le Goff, o que
sobrevive como memória coletiva é o resultado das escolhas feitas pelos historiadores e pelas
forças políticas e culturais que atuaram em cada época histórica, pois a memória coletiva,
além de ser uma conquista, é também “um instrumento e um objeto de poder” (LE GOFF,
1996, p. 476). O Estado se caracteriza como o criador e o denominador da memória coletiva,
quando é levado a selecionar os monumentos históricos em função dos usos diferentes que faz
da memória (LE GOFF, 1996; NORA, 1993). Esse processo é assinalado pelo
desenvolvimento de uma política de preservação, materializada na forma de leis e órgãos

Revista do Brasil, chefe do gabinete de Francisco Campos (1930), diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional que no qual permaneceu por três décadas ininterruptas (1937-1967) (Rodrigo Melo Franco de
Andrade. In. Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 1930. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001).
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formulados especificamente para lidar com os bens patrimoniais, resguardando-os da
degradação.
Por outro lado, é necessário considerar que tanto o patrimônio quanto a memória
são frutos de escolhas realizadas no presente, visto que a seleção dos elementos que devem
ser poupados do desaparecimento é o resultado de uma ação individual e/ou de um grupo que
possui certo poder. Do mesmo modo, a escolha das informações consideradas relevantes para
serem transmitidas à posteridade, ou seja, a história da preservação, também sofrerá a ação do
presente, quando os intelectuais, a serviço do Estado, são levados a selecionar os dados em
função das demandas políticas que lhes são contemporâneas. Nesse contexto, a história da
preservação que chegou aos dias atuais é marcada por lembranças, “esquecimentos e
silêncios” (POLLAK, 1989), frutos de uma ação deliberada daqueles que buscaram construir
uma versão dos fatos condizente com a memória que se queria deixar como legado para a
posteridade e, para tanto, buscou-se integrar as lembranças individuais com a memória
coletiva da nação.
A história da preservação patrimonial brasileira começou a ser formulada ainda no
segundo quartel do século XX, em versões levadas a público, inicialmente, por aqueles que
atuaram como gestores dos primeiros órgãos preservacionistas criados pelo governo federal.
A exemplo, o texto intitulado A Defesa do Nosso Passado, publicado por Gustavo Barroso no
volume IV dos Anais do Museu Histórico Nacional (AMHN) trazia em seu último parágrafo a
seguinte declaração:
Sinto-me honrado e envaidecido nesse trabalho árduo e às vezes pouco
compreendido que dura há mais de quatro lustros, com vida pública, e oficial de
1922 até hoje, em ter sido o fundador e primeiro diretor do Museu Histórico, o
criador e primeiro inspetor da Inspetoria de Monumentos Nacionais, berço do atual
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que não passa de sua
ampliação com maiores recursos. (BARROSO, 1943, p. 585)

No texto, Barroso se coloca no contexto da criação e consolidação MHN, na
condição de precursor da criação de órgãos voltados para a proteção do patrimônio históricocultural brasileiro. A um só tempo, ele seria o homem do museu e do patrimônio. A afirmação
do diretor não foi por acaso; constitui-se como um dos passos iniciais de um longo
investimento, realizado em busca da construção de uma imagem pessoal alicerçada na questão
da preservação do patrimônio histórico brasileiro e na gestão do MHN. Para tanto, a partir do
início da década de 1940 em diante, elaboraria um discurso autobiográfico valorizando
aspectos relevantes de sua vida profissional.
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Gustavo Barroso nasceu em Fortaleza, estado do Ceará, no dia 29 de dezembro de
1888. Filho do brasileiro Antônio Felino Barroso e da alemã Ana Guilhermina Dodt Barroso,
vinha de uma família tradicional cujo prestígio estava em decadência. Segundo Mario de
Souza Chagas (2009), em 1907, Barroso ingressou na Faculdade de Direito do Ceará,
contudo, o bacharelado em ciências jurídicas e sociais só seria concluído na Faculdade de
Direito do Rio de Janeiro, em 1911. Barroso passou a residir na cidade do Rio de Janeiro,
então Distrito Federal, em 1910, e nos anos seguintes (entre 1906 e 1927) teve uma vida
cultural intensa, além de ocupar variados cargos no serviço público7. No cenário político e
cultural das décadas de 1920 e 1930, alcançou destaque atuando como advogado, jornalista,
redator, professor, escritor e político, desenvolvendo um padrão de vida intelectual e cultural
permeado por intenso ativismo na defesa do patrimônio histórico brasileiro, no campo político
e na literatura. Veio a falecer em 3 de dezembro de 1959, deixando para trás um legado de
intensa participação na vida política e cultural brasileira do início do século XX.
Ingressou na Academia Brasileira de Letras (ABL) em março de 1923, tendo a sua
atuação marcada pelo exercício de diversos cargos dentro dessa instituição – tesoureiro, em
1923, durante o exercício desse cargo realizou à adaptação do prédio do Petit Trianon; ocupou
o cargo de segundo e primeiro secretário e secretário-geral, de 1923 a 1959; também ocuparia
a presidência da Academia em 1932, 1933, 1949 e 19508. O imortal Gustavo Barroso dividiria
as suas atenções com o diretor do Museu Histórico Nacional (MHN), instituição fundada em
12 de outubro de 1922, atuando simultaneamente nessas duas instituições até os últimos dias
de sua vida.
A atuação intelectual de Gustavo Barroso também seria marcada pelo trabalho
como jornalista, iniciado ainda nos primeiros anos do século XX, período no qual foi
fundador e colaborador de diversos jornais e revistas. Segundo Mario de Souza Chagas
(2009), Gustavo Barroso foi redator do Jornal do Ceará (1908-1909) e do Jornal do
Commercio (1911-1913); fundador dos periódicos O Garoto, O Equador e O Regenerador, e

7

Durante a década de 1910, ocupou vários cargos públicos, sendo nomeado secretário-geral da Superintendência
de Defesa da Borracha (em 1913); Secretaria de Interior e Justiça do Ceará (1914); Eleito deputado federal pelo
Ceará (1915 - 1917); secretário da Delegação Brasileira à Conferência da Paz de Venezuela (1918-1919);
inspetor escolar do Distrito Federal (1919 a 1922); secretário geral da Junta de Jurisconsultos Americanos
(1927).
8
Segundo Afonsina Maria Augusto Moreira (2006, p. 9 -21), a obra do imortal Gustavo Barroso é composta por
mais de uma centena de publicações, com temas variados: “arqueologia, biografias, contos, economia, ensaios,
ficção, folclore, história, memórias, museologia, poesia e política. Sua primeira publicação literária foi Terra e
Sol, de 1912, obra em que descreve o sertão nordestino”.
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colaborador em O Unitário, O Calíbri, o Figança e do O Demolidor9. Em 1916, “tornou-se
diretor da revista Fon-Fon no Rio de Janeiro, tendo também colaborado em revistas como O
Malho e Tico-Tico, além de jornais como o Jornal do Brasil, Jornal do Commercio, dentre
outros” (MAGALHÃES & BOJUNGA, 2014, p. 350). Segundo Mario Chagas, Barroso
desenvolveu um padrão de vida intelectual emaranhado por ativismo político que teve no
jornalismo um ponto de sustentação.
Interessado nessas instancias formais do poder, seja para criticá-las ou para delas
usufruir, Gustavo Barroso encontrou no jornalismo a ponte, o portão de entrada para
o poder e daí para o mundo da eterna memória. O jornalismo foi para ele um meio
de ampliação da sua rede de relações, de canalização da sua produção literária e um
“trampolim para ascender a uma posição de dirigente”, na expressão de Weber
(2002: 82 – 86). Fortalecida com as relações de parentesco e com o apadrinhamento
político, essa posição permitiu que ele realizasse a fantasia da eternidade.
(CHAGAS, 2009, p. 83)

Gustavo Barroso almejava o reconhecimento público, ficar marcado na história do
Brasil por suas realizações, encontrando no trabalho como escritor, bem como no cargo de
diretor do MHN, os elementos necessários para concretização de tal desejo. E, no campo
político, era detentor de um amplo capital de relações sustentadas pelo parentesco e pelo
apadrinhamento político e cultural, do qual soube se valer para se “manter à frente do Museu
Histórico Nacional durante mais de 30 anos, passando por dez diferentes presidentes da
República” (CHAGAS, 2009, p. 83).
No âmbito público, Barroso, fazendo uso do seu trabalho como redator, assim
como da sua aproximação com o campo jornalístico, tentou, por meio dos periódicos da
época, de forma consciente, construir três imagens públicas distintas, porém interrelacionadas: o escritor vinculado a Academia Brasileira de Letras (1923- 1959), o homem do
museu e do patrimônio histórico nacional, que emergia da sua atuação junto ao Museu
Histórico Nacional (1922 a 1930, e de 1932 a 1959), e o político. Esta última começou a se
esboçar ainda no início da vida pública de Barroso, quando foi eleito deputado federal pelo
Ceará (1915 a 1918), contudo, ganhou maior relevância a partir do seu ingresso no
movimento integralista, quando aderiu à Ação Integralista Brasileira – AIB (1933-1937),
organização criada em 1932, por Plínio Salgado.
Gustavo Barroso se tornaria um dos principais líderes e teóricos da AIB,
publicando diversos textos nos quais buscou desenvolver teses de cunho integralista e
9

Segundo Mario Chagas (2009, p. 81), Gustavo Barroso foi “sócio fundador do Grêmio Literário 25 de Março,
secretário da Talma Cearense – sociedade dramática do Centro Calíope – e membro do Clube Máximo Gorki, o
primeiro clube socialista do Ceará”.
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antissemita. Na AIB, ocupou o cargo de Secretário Nacional da Milícia (de 1933 a 1935) e,
posteriormente, coordenou a Secretaria de Educação Moral e Educação Física (de 1935 a
1937), criada após o fechamento das Milícias, por cumprimento da Lei de Segurança
Nacional. Barroso teve o seu nome incluído na disputa para indicação de candidato à
presidência da República pela AIB, nas eleições de 1938, figurando ao lado dos líderes
integralistas Plinio Salgado e Miguel Reale, porém, com a deflagração do Estado Novo, em
1937, as eleições acabaram sendo canceladas e os partidos políticos, extintos.
Em A Defesa do Nosso Passado, ainda na década de 1940, Barroso engendra uma
narrativa focada na questão do patrimônio, segundo a qual o MHN seria o local primordial de
desenvolvimento de suas ações, encontrando no período do Primeiro Governo Vargas (19301945), assim como nos investimentos desse governo na área da salvaguarda do patrimônio
histórico, os elementos necessários para concretização do seu trabalho. Contudo, busca
manter silêncio em relação ao passado integralista, enaltece a própria importância na gestão e
preservação do patrimônio e estabelece uma relação ambígua com o getulismo. Parecem ser
essas, afinal, as principais estratégias orientadoras do projeto de memória elaborado por
Barroso.
Nesse ponto é necessário levar em consideração que o fim da IMN circunscreveu
a ação de Gustavo Barroso à área da preservação do patrimônio histórico e artístico nacional,
pois, a partir de então, ele se restringiria ao âmbito do MHN. Contudo, por ter permanecido
no projeto de Getúlio Vargas voltado para a área do patrimônio, a dimensão política de seu
trabalho se manteve. No campo político, Gustavo Barroso teve sua atuação permeada pelos
conflitos políticos-ideológicos característicos daquele período, visto que sua trajetória, nos
anos iniciais do Primeiro Governo Vargas, foi marcada pela intensa participação no cenário
político nacional, fato que se constitui em uma marca característica da sua biografia. Presente
nos três períodos do Primeiro Governo Vargas, sua trajetória sofreu influência das demandas
políticas específicas de cada um deles.
Vale destacar que pesquisar sobre a historicidade das práticas de preservação dos
bens patrimoniais no Brasil é debruçar-se sobre nuances de ações que possibilitaram assegurar
a permanência de uma determinada memória coletiva, no tocante aos bens que deveriam ser
preservados. É, também, investigar a atuação dos intelectuais que, nos anos posteriores à
criação do SPHAN, procuraram construir discursos que valorizassem o fazer do governo e do
seu próprio fazer individual frente ao desenvolvimento da política federal de preservação,
assegurando a divulgação de uma versão oficial norteada por interesses pessoais e políticos.
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Desse modo, é preciso considerar que boa parte das versões que chegaram até o século XXI,
referentes à história da política de preservação no Brasil, é fruto de uma construção, realizada
pelos dirigentes dos órgãos administrativos do governo federal, que imprimem a sua visão
pessoal nos fatos oficiais, buscando legitimá-la.
Portanto, investigar o processo de composição de uma história da preservação no
Brasil implica considerar as ações individuais que permitiram assegurar o surgimento e
permanência de uma determinada versão em relação ao trabalho desenvolvido pelos diferentes
atores diretamente envolvidos na seleção e salvaguarda dos bens a serem preservados. Esse
processo também pode ser analisado como forma de composição e manutenção de uma
determinada memória coletiva, “base da escolha e, por conseguinte, de preservação de algo
entendido como relevante para uma coletividade ou um sujeito” (MASSONETTO, et al.,
2012, p. 79).
Os intelectuais e políticos que atuaram diretamente no processo de seleção dos
bens patrimoniais e na elaboração dos órgãos federais de salvaguarda, quer por seu caráter de
estudiosos do assunto, quer pela função política e administrativa que ocuparam dentro do
Estado, estavam imbuídos de uma autoridade simbólica, que os habilitava a falar sobre o
tema, conferindo-lhes legitimidade. Nas considerações de Pierre Bourdieu,
[...] autoridade simbólica enquanto poder socialmente estabelecido de impor uma
certa visão do mundo social, ou seja, das divisões do mundo social, ou seja, das
divisões do mundo social. Em meio a luta para a imposição da visão legitima, na
qual a própria ciência se encontra inevitavelmente engajada, os agentes detêm um
poder proporcional a seu capital simbólico, ou seja, ao reconhecimento que recebem
de um grupo: a autoridade que funda a eficácia performática do discurso é um
percipi, um ser conhecido e reconhecido, que permite impor um percepere, ou
melhor, de se impor como se estivesse impondo oficialmente, perante todos e em
nome de todos, o consenso sobre o sentido do mundo social que funda o senso
comum (BOURDIEU, 1998, p. 82)

O processo de seleção e construção da memória nacional encontra-se recortado
por ações individuais dos políticos e intelectuais que aparecem diretamente envolvidos no
cenário político dos anos de 1930 e na gestão dos órgãos preservacionistas criados pelo
governo federal naquele período. Nesse contexto, destaca-se a figura de Gustavo Barroso,
homem cuja trajetória política e intelectual encontra-se profundamente relacionada à questão
da defesa da proteção legal e institucional do patrimônio brasileiro. É necessário levar em
consideração que, durante o Primeiro Governo Vargas, Gustavo Barroso investiu na
construção de uma dimensão simbólica sobre si mesmo, caracterizada pelo estabelecimento
de imagens públicas distintas – o escritor, o homem do museu e do patrimônio histórico
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nacional, e o político – elementos que fizeram parte de uma estratégia de autopromoção
reconhecida por amigos e adversários, e utilizada por Barroso conforme as circunstâncias
apresentadas pelo jogo político do período, ora se aproximando, ora se distanciando do MHN,
e da questão da preservação do patrimônio nacional. Contudo, nos anos finais do Estado
Novo, Barroso procurou manejar os fatos que marcaram a sua trajetória pessoal, selecionando,
intencionalmente, os acontecimentos que lhe eram favoráveis, ocultando os "menos dignos",
de forma a possibilitar a apresentação de uma narrativa oficial que modulasse sua inserção na
história da preservação brasileira.
Gustavo Barroso elaborou discursos que visavam criar uma representação do
momento fundador da política preservacionista do patrimônio brasileiro, valorizando o Estado
autoritário, e se colocando como o autor da ideia preservacionista original. Vale destacar que
o discurso elaborado por esse autor em torno da questão do patrimônio aparece sob a forma de
representações de suas próprias posições políticas e sociais no momento da escrita.
As representações, tal como concebe Roger Chartier (1990), são “práticas
culturais”, isto é, são “estratégias de pensar a realidade e construí-la”. As representações do
social, afirma o autor, não são discursos neutros, pois são responsáveis por produzir diversas
“estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas), que tendem a impor uma autoridade à
custo de outras, por elas menosprezadas, e a legitimar um projeto reformador ou a justificar,
para os propósitos individuais, as suas escolhas e condutas” (CHARTIER, 1990, p. 17). Ainda
segundo Chartier, as representações supõem um campo de concorrência e de competições:
As lutas de representações têm tanta importância como as lutas econômicas para
compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua
concepção do mundo social, os valores que são os seus, e o seu domínio.
(CHARTIER, 1990, p. 17)

O autor destaca que a construção de representações do mundo social é
determinada pelos interesses dos grupos que as elaboram. Por essa razão, durante o processo
de análise de cada caso, se faz imprescindível relacionar os discursos com as posições sociais
ocupadas por quem os proferem. Pois, segundo Chartier, “as investigações sobre
representações supõe-nas como estando sempre colocadas num campo de concorrências e de
competições cujos desafios se enunciam em termos de poder e de dominação” (CHARTIER,
1990, p.17).

Nesse contexto, é válido destacar que, no meio social, a assimilação das

representações pode gerar conflitos entre indivíduos e grupos sociais distintos. Pois, segundo
Chartier, o confronto em torno do sentido de determinado fato ou personagem histórico pode
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ocasionar lutas de representações, que se estabelecem tanto no âmbito cultural quanto
político, articulando-se no contexto da busca pela legitimação de significados específicos.
Não perderemos de vista, nessa direção, o tema da preservação do patrimônio
histórico e artístico nacional, fato destacado pelo próprio Gustavo Barroso como um elemento
marcante da sua trajetória política e intelectual. Para tanto, visamos investigar o
desenvolvimento da política de preservação patrimonial, empreendida pelo Estado brasileiro
durante o Primeiro Governo Vargas (1930-1945), a partir da atuação de Gustavo Barroso,
intelectual que buscou o enquadramento da memória oficial estabelecendo representações
acerca da origem das ações de salvaguarda desenvolvidas pelo governo brasileiro naquele
período histórico. Trata-se, ainda, de investigar em que medida as disputas políticas internas
do governo Vargas interferiram na produção da política de preservação federal, bem como no
processo de ascensão e declínio de Gustavo Barroso frente aos órgãos oficiais de preservação.
Acompanhando a cronologia do Primeiro Governo Vargas, interessa-nos
investigar o lugar que esse intelectual ocupou no contexto político nacional, elucidando os
êxitos e derrotas resultantes da sua atuação política e intelectual, tendo em vista que os
trabalhos desenvolvidos sofreram a influência do repertório oferecido pelo contexto político
presente nas diversas fases do Governo Vargas. Ainda, é objetivo investigar de que forma a
atuação como escritor e político impactou seu trabalho dedicado à preservação do patrimônio
brasileiro, bem como as atividades no MHN. Nesse sentido, buscamos averiguar em qual
momento esse trabalho passou a ser considerado por ele próprio como o aspecto mais
relevante da sua trajetória profissional.
Analisaremos qual o lugar ocupado pelo MHN na vida pública de Gustavo
Barroso durante a década de 1930. Por meio de fontes jornalísticas, buscaremos compreender
o processo de ascensão e declínio do MHN e da questão da salvaguarda patrimonial, no
trabalho desenvolvido por Barroso durante o Primeiro Governo Vargas. Trata-se de investigar
em que momento a imagem do “homem do museu e do patrimônio” passou a ter maior
relevância em relação às demais atividades desenvolvidas por esse personagem, fato que
possibilitou a construção de uma narrativa oficial marcada pelo esquecimento das ações
desenvolvidas por Barroso em sua atuação como “político integralista”.
Nesse ponto importa destacar que no processo de utilização da imprensa escrita
como fonte de pesquisa histórica, é necessário levar em consideração que a política é um dos
fatores que exercem influência na natureza do conteúdo das matérias jornalísticas e, nesse
sentido, os argumentos elaborados pelos jornais sofrem a interferência do contexto político no
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qual esses veículos de comunicação se encontram inseridos. Em função disso, abordaremos o
perfil e as inclinações políticas dos periódicos nos quais aparecem citações ao nome de
Gustavo Barroso, uma vez que a identificação do perfil dos jornais impressos e o contexto no
qual se encontram inseridos possibilita descortinar discursos e compreender as motivações e
prováveis significados das escolhas efetuadas pelos periódicos. Nesse contexto, buscaremos
compreender como a inserção de Barroso no contexto político do Primeiro Governo Vargas
influenciou nos discursos e na forma como os jornais passaram a abordar a figura desse
personagem em suas reportagens. Como bem destaca a pesquisadora Maria Helena Capelato,
o “jornal não é um transmissor imparcial e neutro dos acontecimentos e tampouco uma fonte
desprezível porque permeada pela subjetividade” (1994, p. 21).
Na análise dos periódicos como fonte de pesquisa histórica, é necessário
considerar que a imprensa desempenha um papel de agente social capaz de intervir na
realidade social em que está inserida por meio das suas representações. A imprensa se
caracteriza como ferramenta de manipulação de interesses e de interferência na vida social,
devido à sua capacidade de atuar sobre o imaginário social, constituindo-se em um espaço de
intensas batalhas que buscam determinar o que deve ser pensado pela sociedade
(CAPELATO, 1994). Nesse contexto, é valido destacar que, entre os anos de 1930-1940, o
intenso desenvolvimento dos meios de comunicação permitiu que se fizesse uso do
imaginário social para fins de propaganda política, pois a impressa passou a ser vista como
um espaço vantajoso para validar a ordem política e social que os detentores do poder político
desejavam implantar. Tratava-se de um artifício utilizado tanto pelos partidários do Primeiro
Governo Vargas, quanto pelos integrantes do movimento integralista, a fim de ganhar
adeptos.
Gustavo Barroso se destaca por se encontrar inserido nesse contexto político,
transitando entre o governo de Getúlio Vargas e os integralistas. Por um lado, Barroso utilizou
os jornais impressos como meio de divulgação dos seus posicionamentos políticos e
ideológicos, bem como para se defender dos ataques de opositores. Por outro lado, Barroso,
nos anos de 1920-1940, também utilizou a imprensa como elemento de propaganda pessoal,
tendo no jornal impresso um mediador do desenvolvimento de uma linguagem que visava
propagar uma representação de si mesmo, dos movimentos políticos e das instituições
culturais nas quais estava inserido. Tais representações marcaram o seu processo de
aproximação e distanciamento do Museu Histórico Nacional e das políticas de preservação do
patrimônio histórico nacional.
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Ao trabalhar com o texto jornalístico, é necessária uma metodologia atenta e ativa,
tendo em vista que o texto escrito, assim como as fotografias, compõe uma narrativa
construída de forma parcialmente intencional, visando produzir sentidos e atribuir
significados acerca da coletividade ou do indivíduo retratado a partir desses elementos.
Assim, ao analisar o conteúdo discursivo, dos textos e imagens jornalísticas, será necessário
ponderar acerca das contingências sociais e políticas que permearam as circunstâncias da sua
produção, bem como da interpretação individual de quem escreve. Dessa forma, por meio dos
jornais, buscamos perceber as aproximações e distanciamentos da figura de Gustavo Barroso
das instituições culturais e organizações políticas nas quais ele esteve inserido no decorrer
décadas de 1920 a 1940 – a Academia Brasileira de Letras, o Museu Histórico Nacional e a
Ação Integralista Brasileira –, destacando a relevância dessas instituições para a vida pública
desse personagem, expressão da forma com que ele se apresentava, era e deseja ser visto pela
sociedade, no decorrer do período investigado.
Os jornais impressos, fontes privilegiadas no contexto deste trabalho, se destacam
como veículos de propagação das imagens públicas de Barroso. Nos textos jornalísticos, a
citação ao nome de Barroso e das instituições a que esse intelectual estava vinculado, é um
dado constante, passível de ser rastreado por meio de uma análise quantitativa, podendo ser
indício do reconhecimento público da trajetória política e profissional desse personagem,
revelando suas vitórias ou deserções no processo de aproximação ou distanciamento do
trabalho junto a uma dada instituição. Por outro lado, os textos impressos também são ricos
em dados e informações valiosas para se compreender como Barroso era visto socialmente, os
impactos positivos e negativos da sua atuação como membro da ABL, da AIB e na direção do
MHN.
Tais formas de apresentação foram apreendidas por partidários e opositores,
fugindo ao controle de Barroso, aparecendo nos textos jornalísticos, em meio a diversas
críticas e/ou elogios, fato que figura como indício da ascensão ou declínio da relevância de
determinada instituição para a vida pública desse personagem. A análise do número de
citações permite acompanhar a trajetória de Barroso, fornecendo dados que confirmam ou
negam a versão apresentada em seu projeto de memória, segundo o qual a imagem do
“homem do museu e do patrimônio” figura como a mais relevante em relação às demais
atividades desenvolvidas por esse personagem ao longo do Primeiro Governo Vargas.
No processo de desenvolvimento desta pesquisa foram utilizadas como
fontes,notícias de jornais e periódicos presentes em dois acervos distintos. O primeiro é a
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Hemeroteca Gustavo Barroso, que se encontra disponível na Biblioteca Virtual do Museu
Histórico Nacional10, composta por recortes de jornais, revistas e periódicos diversos que
circulavam dentro do território brasileiro e no exterior, no período de 1907 a 1966. A
hemeroteca concentra artigos, contos e notícias jornalísticas produzidas por Gustavo Barroso
no contexto da sua atuação como jornalista, escritor, literário e político durante a primeira
metade do século XX. Também contém notícias jornalísticas, críticas literárias, dentre outros
materiais produzidos sobre Gustavo Barroso nesse período.
No contexto investigado neste trabalho, foram analisados os arquivos
correspondentes ao período de 1927 a 1945. Tal recorte cronológico tem por ano inicial 1927,
visando investigar o engajamento de Gustavo Barroso, nos anos anteriores ao Governo
Vargas, no processo de defesa do patrimônio nacional ou mesmo uma possível continuidade
na influência exercida por ele, através de solicitações diretas, na construção de uma política
de preservação patrimonial pelo Estado.
Para a elaboração deste trabalho foi feita a catalogação dos documentos presentes
na Hemeroteca, obtendo-se como resultado inicial a listagem de um total de 1787
documentos, cujos dados encontram-se disponíveis na tabela intitulada Gustavo Barroso
pelas Notícias de Jornais (1927-1945), e na composição de um Gráfico Geral (1927-1945),
respectivamente, Anexos I e II deste trabalho. No processo de catalogação, foram descartadas
as notícias, contos e artigos que não apresentavam o nome do autor, título e/ou a identificação
da referência bibliográfica de onde foram retirados. Também foram descartados os
documentos que, apesar de estarem contidos na Hemeroteca, não fazem referência direta ao
nome de Gustavo Barroso. Ao final da catalogação foi gerada uma tabela contendo os
seguintes dados: a) data de publicação; b) a instituição de origem; c) o autor; d) o título do
periódico onde o documento foi publicado; e) a cidade, a unidade federativa ou país de
origem da publicação, f) o arquivo consultado; e g) a referência da pasta onde o documento
encontra-se vinculado.
Há, nesse aspecto, dois pontos importantes a serem destacados: 1) a coluna
intitulada Instituição de Origem (coluna 03 da tabela) aborda a referência feita, no corpo dos
documentos, às instituições as quais Gustavo Barroso estava vinculado na época de
publicação dos textos. Ciente de que esse personagem pertencia a instituições diversas do
cenário político e cultural brasileiro daquele período, sua imagem também adquiria
10

A Biblioteca Virtual do Museu Histórico Nacional pode ser acessada pelo seguinte endereço:
http://docvirt.com/Hotpage/Hotpage.aspx?bib=BibVirtMHN&pagfis=61194&url. Acesso em: 06 abr. 2020.
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significados diversos conforme a instituição a qual o seu nome estava relacionado. Portanto,
investigar as instituições de origem é também se ater à construção da imagem pública desse
personagem, bem como a sua vinculação, ou afastamento, da questão da salvaguarda do
patrimônio brasileiro; 2) o segundo ponto a ser destacado reside na coluna intitulada Autor
(coluna 04 da tabela); trata-se do nome de João do Norte, pseudônimo utilizado por Gustavo
Barroso, e importante no contexto dessa investigação, pois os primeiros textos produzidos por
ele em defesa da preservação do patrimônio histórico brasileiro foram assinados dessa forma.
O segundo acervo pesquisado no decorrer do desenvolvimento deste estudo foi a
Hemeroteca Digital Brasileira11, no qual foi dado prioridade ao arquivo de jornais
correspondente ao período de 1930 a 1945. Essa hemeroteca oferece diversos recursos que
facilitam a procura por documentos, dentre os quais a busca por palavras, auxiliada pela
utilização da tecnologia de Reconhecimento Ótico de Caracteres (Optical Character
Recognition – OCR), que permite converter imagens de texto em texto real, aumentando o
alcance da pesquisa textual em periódicos12. Tal recurso permitiu uma maior agilidade no
desenvolvimento das buscas por documentos, auxiliando no desenvolvimento da pesquisa.
A investigação realizada junto à Hemeroteca Digital Brasileira não se caracterizou
pela catalogação dos documentos, pois, devido à amplitude do número de fontes e origens, tal
atividade não se faria possível dentro do limite de tempo disponível para a pesquisa. No
entanto, a busca teve por objetivo a obtenção de dados que auxiliassem na compreensão do
contexto político e cultural do período, permitindo contrapor ou confirmar as informações
fornecidas pela Hemeroteca Gustavo Barroso e, desta forma, auxiliando numa melhor
compreensão do tema pesquisado.
Dentre as fontes consultadas destacam-se ainda ensaios e artigos publicados por
Gustavo Barroso em jornais e periódicos da década de 1930 ao final dos anos de 1940, bem
como textos publicados nos Anais do Museu Histórico Nacional, a exemplo de A Defesa do
nosso Passado (1943); Documentário da Ação Do Museu Histórico Nacional na Defesa do
Patrimônio Tradicional do Brasil (1944) e do Documentário Iconográfico de Cidades e
Monumentos do Brasil (1953); tais fontes são elementos importantes para se compreender os
meios utilizados por Barroso no processo de construção de uma versão oficial da história da
preservação no Brasil, bem como a forma que esse autor encontrou para realizar uma
11

Encontra-se disponível no site da Fundação Biblioteca Nacional, pode ser acessado pelo seguinte endereço:
http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx. Acesso em: 05 mai. 2020.
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Fonte: Texto de apresentação da Hemeroteca Digital Brasileira. Disponível em
http://www.ibids.org.br/reflexoes/cultura/conheca-a-hemeroteca-digital-brasileira/. Acesso em: 22 ago. 2020.
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abordagem seletiva dos espaços políticos e sociais ocupados por ele nas distintas fases do
Primeiro Governo Vargas. Historicamente datadas, as narrativas elaboradas por esse autor em
torno da questão do patrimônio figuram como representações de suas próprias posições
políticas e sociais no momento da escrita; não por acaso, tais posições exerceram influência
decisiva no processo de validação ou negação de suas narrativas.
O primeiro capítulo enfatiza o momento fundador das solicitações e práticas de
preservação cultural no Brasil, ao longo da década de 1920, investigando o contexto de
surgimento das primeiras solicitações de salvaguarda e criação de órgãos públicos destinados
à proteção dos bens considerados como representativos do patrimônio histórico e artístico
brasileiro. Trata-se, especificamente, de analisar a inserção de Gustavo Barroso no processo
de valorização dos monumentos históricos brasileiros, tendo por base a construção de uma
narrativa que o colocou no bojo da criação e funcionamento do Museu Histórico Nacional.
Ainda nesse primeiro capítulo, investigamos a construção da imagem pública de Gustavo
Barroso que, dividido entre a Academia Brasileira de Letras e a direção do MHN, e sob os
impactos da chamada Revolução de 1930, produziu discursos que asseveraram sua inserção
no governo Vargas.
O segundo capítulo investiga a atuação de Gustavo Barroso no processo de
implementação das primeiras medidas protetivas do patrimônio histórico brasileiro
desenvolvidas durante o período do Governo Provisório (1930-1934). Será analisado o papel
desempenhado por Gustavo Barroso no processo de criação da Inspetoria de Monumentos
Nacionais, primeira entidade destinada a selecionar, catalogar e intervir nos bens culturais. E,
por fim, será avaliado em qual medida a adesão à Ação Integralista Brasileira interferiu no
trabalho de proteção dos monumentos nacionais desempenhado por Gustavo Barroso, bem
como no processo de promoção da sua imagem pública de homem do museu e do patrimônio.
No terceiro capítulo, investiga-se a importância adquirida pela questão do
patrimônio histórico como elemento educativo para o povo brasileiro, durante o período
democrático do Primeiro Governo Vargas. Para tanto, serão analisados os caminhos
percorridos para a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)
no contexto da política autoritária estatal, tendo em vista os impactos promovidos pela
concepção desse novo órgão no processo de extinção da Inspetoria de Monumentos
Nacionais. Trata-se, ainda, de averiguar os fatores que levaram ao afastamento de Gustavo
Barroso da área da preservação do patrimônio histórico brasileiro, levando em consideração
as suas inter-relações com o movimento integralista e os conflitos associados à deflagração do
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golpe que instituiu o Estado Novo, em finais de 1937. E, por fim, pretende-se perscrutar o
caminho percorrido por Gustavo Barroso para se inserir na política estadonovista, mantendose na direção do Museu Histórico Nacional (MHN).
No quarto capítulo investiga-se o processo de construção das narrativas voltadas
para a história da preservação do patrimônio histórico e artístico brasileiro, desenvolvidas
pelo governo federal durante do Primeiro Governo Vargas (1930-1945), visando elucidar os
efeitos dessa narrativa no processo de negação ou confirmação da presença de Gustavo
Barroso no cenário preservacionista dos anos de 1930. Ainda será analisada a atuação de
Gustavo Barroso no processo de elaboração de uma narrativa – repleta de traços
autobiográficos – que procurava enquadrar a memória oficial por meio da reinterpretação do
passado, colocando-o no centro do processo de construção da política preservacionista
empreendida por Getúlio Vargas.
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CAPÍTULO I

GUSTAVO BARROSO E A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
NACIONAL: HERANÇAS DA DÉCADA DE 1920

Historicamente, no Brasil, a complexa tarefa de administrar, manter e zelar pelo
patrimônio artístico e histórico esteve, quase sempre, associada a uma função do Estado.
Todavia, o conceito de patrimônio que, em nosso país, resultou de um processo lento e
gradual de construção das noções de história, memória e nacionalidade, estando atrelado a
contextos históricos diversos, não surgiu no domínio da administração pública, mas se
constituiu como fruto de reivindicações realizadas por instituições privadas – a exemplo dos
Institutos Históricos e Geográficos Brasileiros (IHGB‟s), Sociedade Brasileira de Belas Artes
(SBBA), Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), dentre outras – que iniciaram o debate e o
transferiram para o âmbito público, atribuindo a sua conservação ao Estado Nacional.
O Brasil da Primeira República foi marcado por transformações no campo
econômico e social, quando o país se afastou das suas características basicamente rurais para
então conhecer o desenvolvimento dos centros urbanos. Todavia, a maior parte da população
permanecia sem instrução e o debate sobre a necessidade de preservação dos bens
representativos da história e da memória nacionais estava restrito à pequena parcela da elite
política e intelectual do período. Não por acaso, durante a Primeira República, as solicitações
de salvaguarda dos bens de origem histórica e artística ficaram restritas ao rol de atuação das
elites intelectuais e políticas, coincidentes com as elites econômicas. No entanto, as políticas
de Estado com esse objetivo eram parcas, frágeis e dispersas.
Apenas na década de 1920 surgiriam as pioneiras iniciativas em direção à
composição de legislações especificamente dedicadas à defesa dos bens patrimoniais. Não por
acaso, esse período consistiu no marco inicial do movimento de institucionalização das
práticas de preservação, através da ação efetiva do Estado, com a formulação das primeiras
peças jurídicas visando preservar os monumentos históricos e artísticos brasileiros. A década
de 1920 se destacou, nesse sentido, pelas experiências legislativas concretizadas, de forma
pioneira, no âmbito dos governos estaduais. O governo federal só entraria em cena na década
seguinte, 1930.
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As ações públicas ou privadas desenvolvidas em direção à preservação do
patrimônio nacional tiveram como característica fundamental a busca pela seleção e
valorização dos chamados “lugares de memória”, conceito histórico cunhado pelo historiador
francês Pierre Nora, que se encontra intimamente relacionado à noção de perda, tendo por
norte a necessidade de resguardar a memória nacional do desaparecimento. Para Pierre Nora
(1993), a origem dos “lugares de memória” é dada pela percepção de que a memória
espontânea não existe, portanto, é preciso criar operações artificiais que lhe deem respaldo, a
exemplo dos arquivos, museus, monumentos, datas comemorativas, celebrações, etc. Ainda
segundo o autor, os lugares de memória se constituem em lugares de fato, nos três sentidos da
palavra, “material, simbólico e funcional”, coexistentes, porém concomitantes em graus
distintos.
É material por seu conteúdo demográfico; funcional por hipótese, pois garante, ao
mesmo tempo a cristalização da lembrança e sua transmissão; mas simbólica por
definição visto que caracteriza por um acontecimento ou uma experiência vivida por
um pequeno número uma maioria que deles não participou. (NORA,1993, p. 22)

Em sua análise, Nora destaca a existência de dois tipos distintos de memória, o
primeiro encontra-se relacionado a uma memória tradicional, imediata, que tende a
desaparecer, enquanto o segundo é caracterizado por uma memória modificada por sua
transformação em história; é a partir dessa memória transformada em história que se formam
os “lugares de memória”. É importante considerar que os lugares de memória, geralmente,
expressam aquilo que designamos de memória coletiva, por essa ser composta por
acontecimentos julgados imprescindíveis e que devem ser conservados como memória oficial.
Pierre Nora (1993) buscou definir memória coletiva como sendo “o que fica do passado no
vivido dos grupos, ou o que os grupos fazem do passado”, destacando, dessa forma, a
interferência marcante das questões do presente na seleção dos elementos representativos da
memória grupal.
Jacques Le Goff (1996) adverte que a memória coletiva faz parte das grandes
questões sociais, estando presente como uma preocupação das classes dominantes e das
classes dominadas, em meio a lutas pelo poder, pela sobrevivência e pela autopromoção. A
memória, caracterizada como sendo a capacidade de acumular e atualizar informações,
assegura à história a oportunidade de relatar as ações humanas no presente ou mesmo no
passado mais distante. Para esse autor, a história surge na condição de filha da memória, pois
“a memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para
servir o presente e o futuro” (LE GOFF, 1996, p. 477). Ainda segundo Le Goff,
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História que fermenta a partir do estudo dos “lugares de memória” da memória
coletiva. “Lugares topográficos, como os arquivos, as bibliotecas e os museus;
lugares monumentais, como os cemitérios ou as arquiteturas; lugares simbólicos
como as comemorações, as peregrinações, os aniversários, ou os emblemas; lugares
funcionais como os manuais, as autobiografias, ou as associações: estes memoriais
têm a sua história. (LE GOFF, 1996, p. 473)

O conceito de “lugares de memória” aplicado à ideia de patrimônio material
remete ao espaço físico como apoio para a construção de uma memória coletiva. No contexto
brasileiro da primeira metade do século XX, o Estado foi levado a construir os lugares
topográficos, monumentais e simbólicos, em função dos diferentes usos dados à memória, na
tentativa de colocar o passado a serviço do presente e do futuro. Nesse contexto, o presente
surge na condição de um dos elementos que orientam a elaboração do passado, à medida que
são justamente os sujeitos do presente que trazem à tona os eventos pretéritos, objetivando
atender às expectativas que lhe são contemporâneas.
A investigação sobre o processo de criação da política patrimonial brasileira,
empreendida na primeira metade do século XX, deve ser problematizada na chave que situa o
presente como um dos elementos de construção do passado, em um processo no qual a
atuação individual daqueles que participaram da seleção e implementação dos “lugares de
memória”, assim como do contexto social e político de cada período histórico, ganha
visibilidade. Isso porque, em meio à análise histórica dos caminhos percorridos para a
construção de uma legislação específica destinada à proteção do patrimônio histórico e
artístico brasileiro, é possível acompanhar a paulatina inserção da questão da preservação no
jogo de interesses políticos vigentes no conflituoso período que precedeu a chamada
Revolução de 1930, da mesma forma que evidencia o surgimento de personagens que
marcariam as primeiras medidas de salvaguarda empreendidas pela União, no início do
Primeiro Governo Vargas. Um desses personagens foi Gustavo Barroso, político e intelectual
brasileiro, que adentrou a década de 1930 na condição de diretor do Museu Histórico
Nacional (MHN), cargo que exerceria por mais de três décadas.
Gustavo Barroso iniciou a sua trajetória política e profissional ainda no período da
Primeira República (1889 -1930), tendo estado inserido na vida política brasileira desde a
década de 1920. Envolveu-se nos conflitos que marcaram o final da Primeira República,
quando permaneceu ao lado do presidente Washington Luís, apoiando a articulação da
candidatura do paulista Júlio Prestes, à presidência da República, nas eleições de 1930.
Washington Luís pretendia garantir no comando do Estado republicano um presidente em
sintonia com os interesses da cafeicultura paulista, rompendo, desta forma, o acordo entre São
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Paulo e Minas Gerais para a alternância no poder, motivando o descontentamento dos
gaúchos, no processo que deu início às disputas políticas que deflagram a movimento
revolucionário de 1930.
A dissidência oligárquica formada por mineiros, gaúchos e paraibanos lançou
Getúlio Vargas na chapa Aliança Liberal para a disputa. Vargas foi, porém, derrotado. Júlio
Prestes, o presidente eleito, foi acusado de corrupção eleitoral. Nesse cenário, o assassinato de
João Pessoa, candidato a vice-presidente na chapa da Aliança Liberal, estimulou a revolta
contra o governo de Washington Luís, criando o ambiente político favorável para a
deflagração do golpe de Estado que levou Getúlio Vargas ao poder. Os membros da Aliança
Liberal iniciaram uma revolta em outubro de 1930, que resultou na deposição do presidente
Washington Luís e na proibição da posse de Júlio Prestes. Em novembro de 1930, Vargas foi
escolhido como novo presidente do Brasil.
O novo governo recebeu como herança da Primeira República, no campo
específico da preservação do patrimônio histórico e artístico nacional, pessoas, instituições e
experiências legislativas diversas. Contudo, sob o impacto dos primeiros dias do novo
governo, o tema do patrimônio não seria contemplado, ao invés disso, promoveu-se um ajuste
de contas com aqueles que se colocaram ao lado dos políticos e ideais representativos da
Primeira República, dentre os quais Gustavo Barroso.
Este capítulo analisa a origem das primeiras iniciativas parlamentares voltadas
para a composição de legislações e órgãos públicos destinados à salvaguarda dos monumentos
tidos como representativos do patrimônio histórico e artístico brasileiro, desenvolvidas
durante a década de 1920. Além disso, investiga o trabalho realizado por Gustavo Barroso em
direção à valorização dos monumentos históricos brasileiros, tendo por base a composição de
uma narrativa que o colocasse no bojo da criação e funcionamento do Museu Histórico
Nacional. Por fim, investigamos a construção da imagem pública de Gustavo Barroso que,
dividido entre a Academia Brasileira de Letras e a direção do MHN, e sob os impactos da
Revolução de 1930, viria a desenvolver discursos que permitiriam a ele se inserir no governo
Vargas.
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2.1 A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO BRASILEIRO DURANTE A
DÉCADA DE 1920: SURGIMENTO DE LEIS E HOMENS DEDICADOS À DEFESA
DO TEMA

O Brasil, no início do século XX, vivenciava uma conjuntura socioeconômica de
transição; estava saindo de uma sociedade apoiada na economia agrícola e se direcionava para
um modelo baseado no capitalismo industrial, que trazia consigo seus agentes e características
específicas, ou seja, o proletariado, a burguesia e as classes médias. Nesse período, o país
passava por uma crise de identidade assinalada por fatores como a imigração europeia, o
desenvolvimento da urbanização da região Sudeste, bem como o surgimento das elites
industriais. Colaboraram para esse quadro os conflitos pelo poder desenvolvidos entre
governo federal e oligarquias regionais, fato que favoreceu a Revolução de 1930. Ainda se
destacaram, naquele contexto, “as ações do modernismo de 1922, com seus questionamentos
e buscas por uma refundação do Brasil”. (MAGALHÃES, 2009, p. 37)
Na esfera legislativa, as primeiras décadas do século XX foram marcadas pela
demanda de institucionalização das práticas preservacionistas. Assim, no início da década de
1920, o Parlamento Federal veria as discussões relativas à necessidade de preservação da
memória nacional chegar à sua esfera de atuação. Propostas legislativas foram apresentadas
na Câmara dos Deputados, visando criar órgãos de proteção ao Patrimônio Histórico
Nacional. Foi nessa conjuntura que os governos estaduais buscaram se responsabilizar pela
proteção dos monumentos nacionais existentes nos limites dos seus territórios, iniciativa
resultante da interferência direta de intelectuais e políticas que – motivados pelas reformas
urbanas, processadas no início do século XX, responsáveis por promover a destruição
sistemática de inúmeros imóveis históricos existentes, principalmente, nas capitais estaduais
e, também, devido à influência dos institutos geográficos e históricos estaduais –, solicitariam
leis especificas de salvaguarda, a exemplo do que ocorreu nos casos específicos dos estados
da Bahia e de Pernambuco. (FERNANDES, 2010; DÓCIO, 2014)
Durante a década de 1920, o interesse pela arte e pela arquitetura brasileira foi
estimulado pelo movimento neocolonial e logo absorvido pelo Modernismo. Entretanto,
segundo Maria Lúcia Bressan Pinheiro (2011), inicialmente, esse interesse não se configurou
na defesa da preservação dos bens históricos arquitetônicos, sendo raras, no período, as
preocupações relativas à perda de exemplares arquitetônicos indispensáveis para a
preservação. As atenções das pioneiras propostas de leis preservacionistas encontram-se
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centralizadas nas disposições contrárias à venda de objetos artísticos – bens móveis –
brasileiros a colecionadores estrangeiros. Nesse contexto, cabe destacar que o valor
econômico intrínseco aos bens, geralmente confeccionados em materiais nobres e caros, como
metais preciosos e madeira de lei, é o principal fator de explicação para a valorização dos
objetos artísticos. “Valores que não são encontrados nos imóveis antigos vistos, além do mais,
como empecilhos a possíveis lucros advindos da especulação imobiliária, em tempos de
urbanização acelerada” (PINHEIRO, 2011, p. 250). Portanto, as iniciativas contrárias à
evasão das obras de arte não se opunham ao colecionismo e à demolição dos elementos
construtivos arquitetônicos.
O colecionismo era visto com bons olhos pelas elites do início do século
passado.13 As obras de arte e itens construtivos arquitetônicos não podiam ser enviadas para
fora do país, contudo, podiam ser removidos dos seus locais de origem, sendo anexados a
residências e acervos particulares, ou seja, privatizados. Tal atitude também se refletia nos
pioneiros projetos de lei dedicados à proteção do patrimônio e que passaram a ser
desenvolvidos ao longo da década de 1920, ese concentrariam apenas no combate à evasão
das obras de arte das fronteiras nacionais (PINHEIRO, 2011; CERAVOLO, 2012; DOCIO,
2014).
A historiadora Aline Montenegro Magalhães (2017) aborda a importância da
participação dos intelectuais e do movimento modernista nas primeiras iniciativas de
propostas preservacionistas brasileiras. Segundo a autora,
[...] apesar de o movimento modernista ter se caracterizado em 1922 pelo combate
ao passado e pela elaboração de uma estética adequada à vida moderna, vários de
seus integrantes acabaram, nos anos seguintes, recorrendo ao valor da autenticidade
visando ao conhecimento da essência do ser brasileiro a partir de um forte conteúdo
estético. (MAGALHÃES, 2017, p. 22)

Entre aqueles modernistas que se dedicaram a essa questão, destacam-se Oswald
de Andrade14, Mário de Andrade15 e Rodrigo de Andrade, aos quais se somaram outros como

13

Nos jornais e revistas do período, os colecionadores brasileiros são constantemente saudados por sua
iniciativa. A exemplo da revista Ilustração Brasileira que em novembro de 1922, iniciou uma campanha com o
objetivo de destacar a existência, no Rio de Janeiro, de coisa antigas de arte, colecionadas por particulares.
Reportagens elogiosas as coleções particulares foram publicadas pela revista ao longo da década de 1920
(PINHEIRO, 2011, p. 250).
14
José Oswald de Sousa de Andrade – nasceu em 11 de janeiro de 1890, na cidade de São Paulo/SP, onde veio
a falecer aos sessenta e quatro anos de idade, em 22 de outubro de 1954. Sua trajetória profissional foi
profundamente marcada pela literatura, atuando como escritor, ensaísta e dramaturgo. Foi um dos autores da
Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo, em 1922. Também atuou como colaborador de diversos
jornais e revistas, tendo fundado, em 1911, junto com Alcântara Machado e Juó Bananère, o jornal semanal “O
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Manuel Bandeira16 e Tarsila do Amaral17. Intelectuais que participaram da Semana de Arte
Moderna em 1922, eles se tornaram agentes dessa busca por, através da cultura e das artes,
alcançar a "verdadeira" nação brasileira, informada pelo passado longínquo que teria sido
preservado no interior do país.
O ano de 1922 também foi marcado pela fundação do Museu Histórico Nacional
(MHN), instituição criada pelo presidente Epitácio Pessoa, por meio do Decreto nº 15.596, de
2 de agosto de 1922, como parte das comemorações do Centenário da Independência do
Brasil. Essa instituição tinha por objetivo primordial a salvaguarda e a exibição da história da
nação por meio dos objetos. Gustavo Barroso foi o primeiro diretor do MHN. Aline
Montenegro Magalhães destaca que, fazendo uma clara distinção entre o povo e a nação,
Gustavo Barroso dedicou-se à história,
[...] aproximando suas concepções das ideias monarquistas que viam o Brasil como
continuidade das tradições europeias nos trópicos, enfatizando fatos militares e o
papel civilizatório da monarquia, da aristocracia e da Igreja Católica. Com base
nessa idealização da nação, lutava contra o descaso devotado aos vestígios do
passado que, abandonados, destruídos por reformas urbanas ou vendidos para fora
do país em comércio de antiguidades, ameaçavam o culto da saudade.
(MAGALHÃES, 2017, p. 35)

Gustavo Barroso, em 1928, fazia parte de um grupo de intelectuais que buscavam
alertar a sociedade e as autoridades para a urgência de se salvaguardar os monumentos
históricos, entre os quais se destacava o médico José Mariano Filho18, dedicado à defesa do
Pirralho”, periódico no qual também atuou como diretor (Oswald de Andrade. In. Ebiografio. Disponível em:
https://www.ebiografia.com/oswald_andrade/. Acesso em: 28 jul. 2020).
15
Mário Raul Morais de Andrade - nasceu em 09 de outubro de 1893, na cidade de São Paulo/SP, onde veio a
falecer em 25 de fevereiro de 1945, aos cinquenta e um anos de idade. Foi escritor, crítico literário e musicólogo,
também se destaca por suas produções na área do folclore, ensaios e fotografia. Atuou como poeta, sendo
considerado percursor da poesia moderna brasileira. Participou da Semana de Arte Moderna de 1922, no Teatro
Municipal de São Paulo. Mario de Andrade é o fundador da Sociedade de Etnografia e Folclore. No serviço
publico, exerceu vários cargos, dentre os quais se destaca o de diretor do Departamento Municipal de Cultura de
São
Paulo. (Biografia
de
Mário
de
Andrade.
In.
Ebio.
Disponível
em:
https://www.ebiografia.com/mario_andrade/. Acessado em: 28 jul. 2020).
16
Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho, nasceu em 19 de abril de 1886, na cidade de Recife/PE, vindo a
falecer no Rio de Janeiro/RJ, em 13 de outubro de 1968. Esse professor, poeta, cronista, crítico literário e
historiador brasileiro, é um dos principais nomes do movimento modernista. (Biografia de Manoel Bandeira.
Disponível em: http://www.academia.org.br/academicos/manuel-bandeira/biografia. Acesso em: 28 jul. 2020).
17
Tarsila de Aguiar do Amaral – nasceu em 1886, na cidade de Capivari/SP, vindo a falecer no ano de 1973,
em São Paulo/SP. Pintora e desenhista, é considerada umas das principais artistas modernistas brasileira. Tarsila
do Amaral em suas telas mergulha na temática nacional, principalmente na chamada fase pau-brasil, iniciada
com inspiração nas cidades históricas mineiras, que visitou, em 1924, na companhia de nome como Oswald de
Andrade, Olívia Guedes Penteado, Mário de Andrade, o poeta Blaise Cendrars, dentre outros. (TARSILA do
Amaral. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019.
Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa824/tarsila-do-amaral . Acesso em: 28 jul. 2020.)
18
José Mariano Carneiro da Cunha Filho, nasceu na cidade do Recife/PE, 13 de abril de 1881, vindo a falecer
no Rio de Janeiro/RJ, no dia 5 de junho de 1946. Médico e historiador da arte, foi sócio fundador do Instituto
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estilo arquitetônico neocolonial, e Alceu Amoroso Lima19, escritor que, em 1922, passou a
fazer parte do movimento modernista. É importante destacar que esses intelectuais
procuraram divulgar, por meio da imprensa, a relevância dos monumentos urbanos para a
história e a memória nacional, tendo os monumentos da “cidade de Ouro Preto, como
elementos representativos de uma „autêntica‟ nacionalidade. Vivia-se um período de busca
pela „essência‟ do que era o Brasil, num processo de construção da identidade nacional na
república então recentemente instituída.” (MAGALHÃES, 2017, p. 235)
A reprovação à saída das obras de arte do território brasileiro encontrava apoio no
âmbito de diversas instituições, a exemplo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
(IHGB), Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), Instituto Histórico e Geográfico
de Pernambuco (IHGP), Sociedade Brasileira de Belas Artes, Escola Nacional de Belas Artes,
Museu Histórico Nacional, dentre outras. Dessas instituições também partiriam as primeiras
iniciativas em direção à proteção dos bens históricos arquitetônicos, propostas até a década de
1930.20
No campo legislativo, a primeira proposta de criação de órgão federal dedicado à
defesa dos bens históricos brasileiros foi elaborada pelo deputado pernambucano Luiz
Cedro,21 que, contando com a colaboração de José Mariano Filho, em 1923, apresentou um
Central de Arquitetos (1921), Diretor da Sociedade Central de Arquitetos (1924) e Diretor da Escola Nacional de
Belas Artes (1926-1927). Como presidente da Sociedade Brasileira de Belas-Artes, patrocinou os concursos
públicos da Casa Brasileira, Solar Brasileiro, Mobiliário D. João V para Sala de Estar e Mobiliário Manuelino
para Sala de Jantar. Em 1931, por designação do prefeito do Rio de Janeiro, Adolfo Bergamini, integrou a
comissão encarregada de examinar o plano urbanístico do Rio de Janeiro, proposto pelo urbanista francês Alfred
Agache (MINGORANCE, 2013).
19
Alceu Amoroso Lima, nasceu no Rio de Janeiro em 11 de dezembro de 1893 e faleceu em Petrópolis em 14
de agosto de 1983. Foi um advogado, crítico literário, professor, escritor, político e líder católico. Em 1935,
lutou contra a Aliança Nacional Libertadora (ANL), no mesmo ano foi eleito membro da Academia Brasileira de
Letras. Durante o chamado Primeiro Governo Vargas, exerceu o cargo de presidente da Ação Católica (19321945). Ainda no governo de Getúlio Vargas exerceu o cargo de Reitoria da Universidade do Distrito Federal, e
professor de sociologia pela mesma instituição. Em 1941, passou a ensinar literatura brasileira na Faculdade
Nacional de Filosofia (FNF), da Universidade do Brasil (UnB), e na Pontifícia Universidade Católica (PUC) do
Rio de Janeiro. (FERREIRA, Marieta de Morais. Alceu Amoroso Lima – Biografia. Disponível em:
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/lima-alceu-amoroso. Acesso em: 05 ago. 2020.
20
A primeira iniciativa no sentido de propor uma lei federal voltada para a preservação do patrimônio histórico,
surgiu em 1920, o professor Bruno Lobo, então presidente da Sociedade Brasileira de Belas Artes, tomou a
iniciativa de solicitar ao professor Alberto Childe - arqueólogo, conservador de antiguidades clássicas do Museu
Nacional – a confecção de um anteprojeto de lei visando a defesa do patrimônio histórico e artístico no Brasil.
Longe de ser um anteprojeto de lei, a proposta elaborada por Alberto Childe, se caracterizou por um oficio
transmitindo algumas sugestões voltadas para a proteção do patrimônio arqueológico, tendo mostrado uma
abrangência restrita e uma técnica inadequada, uma vez que determinava que a proteção dos sítios arqueológicos
se daria por meio da desapropriação, proposta que ficou sem maiores desdobramentos (ANDRADE, 1952;
GONÇALVES, 2007).
21
Luís Cedro Carneiro Leão, nasceu em 05 de outubro de 1885, na cidade do Cabo/PE. A sua vida profissional
foi marcada pela atuação como jurista, escritor, jornalista e político. Sua carreira política teve início na década de
1920, tendo sido eleito como deputado federal (1921 e 1923). Em 1933, foi eleito deputado federal de
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projeto de lei propondo a criação da Inspetoria dos Monumentos Históricos dos Estados
Unidos do Brasil, que, tendo por base experiências internacionais – de países europeus como
a França e países22 como a Argentina e o México –, pretendia organizar a defesa dos
monumentos artísticos e históricos do país. Trata-se do primeiro projeto inteiramente voltado
para a preservação do patrimônio arquitetônico brasileiro, “contemplando imóveis públicos ou
particulares classificados como monumentos nacionais (PINHEIRO, 2011, p. 260). Sem ferir
os direitos de propriedade, o projeto falhava, no entanto, por não contemplar os monumentos
arqueológicos. Um ano mais tarde, o deputado mineiro Augusto de Lima23, em 16 de outubro
de 1924, apresentou à Câmara dos Deputados um novo projeto de lei federal visando,
fundamentalmente, impedir evasão de obras de arte tradicional brasileira. A proposta entrava
em conflito com a Constituição Federal (1891) e com o Código Civil, pois ambos garantiam o
direito pleno à propriedade. (ANDRADE, 1952; GONÇALVES, 2007)
Todas as propostas legislativas desenvolvidas no âmbito federal até o final da
década de 1920 foram mal-sucedidas devido, em parte, ao desinteresse dos membros do Poder
Executivo e do Poder Legislativo em relação ao assunto, uma vez que o tema do patrimônio
não se constituía em principal foco de atenção dos políticos do período. Por outro lado, essas
propostas foram assinaladas pela emergência de iniciativas isoladas que, de longe, não
representavam um consenso entre os parlamentares da Primeira República. O fracasso das
propostas legislativas foi motivado, no entanto, sobretudo pela ausência de compatibilidade
com a Constituição Federal e o Código Civil vigentes naquele período.
A partir de 1924, as iniciativas objetivando proteger o patrimônio histórico
brasileiro deslocaram-se da esfera federal para os estados federativos, que tentaram tornar a
tutela dos monumentos nacionais mais efetiva. O pioneiro foi Minas Gerais, tendo o
presidente estadual Mello Vianna24 – preocupado com seu valioso patrimônio móvel, muito
Pernambuco pelo Partido Social Democrático (PSD). E, em 1934, teve o seu mandato prorrogado por mais um
ano, devido a promulgação da nova constituição.
22
O projeto de Luís Cedro será analisado de forma específica no Capítulo II deste trabalho.
23
Antônio Augusto de Lima (1859 – 1934) poeta, jornalista, professor, magistrado e político brasileiro.
Membro da Academia Brasileira de Letras, (1907-1934). (Biografia de Antônio Augusto de Lima. In: Academia
Brasileira de Letras. Disponível em: http://www.academia.org.br/academicos/augusto-de-lima/biografia. Acesso
em: 20 jul. de 2020)
24
Fernando de Mello Vianna - nasceu em 15 de março de 1878, cidade de Sabará/MG, vindo a falecer em
fevereiro de 1954, aos setenta e seis anos de idade. Graduado em direito, em 1901, foi nomeado promotor da
comarca de Mar de Espanha, apenas um ano depois de formado. Posteriormente exerceu o cargo de juiz de
Direito das cidades de Pará de Minas, Conceição do Serro, Carangola e Uberaba. Em 1918, assumiu o cargo de
advogado-geral do Estado. Também exerceu o cargo de secretário do interior, no governo de Raul Soares (19221924). No campo político, foi eleito deputado estadual, em 1903, contudo, não chegou a termina o mandato
devido a motivo de saúde. Em 1924, foi nomeado governador do estado de Minas Gerais, posteriormente elegeu-
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ameaçado pelo comércio de antiguidades, e com o estado precário de seus monumentos –
organizado uma comissão para estudar o assunto e sugerir medidas, em 1925. Faziam parte
dessa comissão, políticos, dentre eles o deputado Augusto de Lima, representantes da igreja
católica, historiadores e juristas, bem como, na condição de relator, o jurista Jair Lins25. O
objetivo da comissão era evitar que os bens representativos do patrimônio histórico e artístico
das cidades históricas de Minas Gerais acabassem sendo dilapidados pelo comércio de
antiguidades, que já vinha promovendo a redução dos acervos. Desses trabalhos resultou um
novo esboço de anteprojeto de lei federal, elaborado pelo jurista Jair Lins, presumivelmente
pela conclusão da comissão de que seria ineficaz qualquer providência instituída apenas por
legislação estadual. (BRASIL, 1980)
A proposta do governo mineiro não obteve êxito na esfera federal, a exemplo de
suas predecessoras26. Contudo, o anteprojeto elaborado pelos mineiros se destaca por ter
organizado os princípios básicos que seriam incorporados à legislação formulada por José
Wanderley de Araújo Pinho27, em 1930. O professor Antônio Luiz Dias de Andrade considera
que o projeto de Wanderley Pinho se originou da proposta de Jair Lins, mas teria conseguido
avançar em seus conceitos e disposições:
Wanderley Pinho desenvolveu a noção de patrimônio, que passou a compreender
“todas as coisas imóveis e móveis a que dava estender a sua proteção o Estado, em
razão de seu valor artístico, de sua significação histórica ou de sua peculiar beleza”,
definindo, outrossim, as possíveis categorias de bens a serem catalogados, [...]. O
projeto de Wanderley Pinho continha disposições mais eficazes para resguardar a
visibilidade e o destaque dos monumentos; tornava administrativo o processo de
catalogação compulsória e instituía o Conselho Deliberativo e Consultivo do órgão.
(ANDRADE, 1993, p. 108)

se vice-presidente da República. Fernando de Mello Vianna, apoiou a Revolução de 1930, estando diretamente
envolvido no cenário político que marcou o fim da Primeira Republica (Fernando de Mello Vianna). Disponível
em: https://www.mg.gov.br/governador/fernando-de-mello-vianna. Acesso em: 28 jan. 2021.
25
A Comissão foi constituída por D. Antônio Cabral, arcebispo de Belo Horizonte; D. Helvécio Gomes de
Oliveira, arcebispo de Mariana; D. Joaquim Silvério dos Santos, arcebispo de Diamantina; Senador Diogo de
Vasconcelos, Presidente do Senado estadual e historiador; Dr. Lúcio dos Santos, Diretor da Instrução do Estado
e historiador; Deputado Nelson de Sena, historiador; Deputado Augusto Lima, membro da Academia Brasileira
de Letras e antigo Diretor do Arquivo Público Mineiro; Dr. Jair Lins, jurista; Dr. Gustavo Pena, escritor; Dr.
Ângelo de Macedo, engenheiro; e Dr. Negrão de Lima, oficial de gabinete do Secretário do Interior.
(ANDRADE, 1952)
26
A proposta de Mello Vianna não atingiu o objetivo almejado, contudo, teve o mérito de gerar um projeto de lei
madurecido, que mais tarde serviria de base para a elaboração do Decreto-lei nº 25, de 1937. (CALIL, 2006;
TELLES, 2008; PINHEIRO, 2011).
27
José Wanderley de Araújo Pinho – Wanderley Pinho – era originário da cidade de Santo Amaro/BA, onde
nasceu em 19 de março de 1890, vindo a falecer na cidade do Rio de Janeiro/RJ no dia 07 de outubro de 1967.
Em sua vida profissional atuou como escritor, professor, advogado, historiador e político. Em 1911, se tornou
membro do Ministério Público assumindo a função de Promotor da Comarca de Mata de São João/BA. Nas
eleições de 1924, foi eleito pela primeira vez como Deputado Federal, pelo Partido Republicano da Bahia, dando
início a uma agitada vida pública que contaria ainda com mais três mandatos como deputado. (DOCIO, 2014)
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A pesquisadora Maria Lucia Bressan Pinheiro (2011), ao analisar a proposta de
José Wanderley de Araújo Pinho, considerou o bem cultural como um todo indissociável,
pois, ao abarcar a questão da salvaguarda dos elementos construtivos arquitetônicos, destacou
que ela não poderia ser dissociada dos objetos decorativos (bens móveis) presentes no interior
dos imóveis28. Entretanto, o movimento revolucionário de 1930 viria interromper o processo
ao impor a dissolução do Congresso Nacional e invalidar a Constituição de 1891, tornando
sem efeito as proposições de Wanderley Pinho.
É válido destacar que a Comissão designada por Mello Vianna também indicaria
medidas legislativas a serem implementadas pelo governo mineiro para a proteção do
patrimônio estadual. A primeira delas consistia na apresentação ao Congresso Estadual de um
projeto de lei autorizando o poder executivo a abrir os créditos necessários para criar uma
nova diretoria na Secretaria do Interior, encarregada do Serviço de Proteção ao Patrimônio
Histórico e Artístico mineiro. A nova diretoria deveria realizar a divulgação do patrimônio
estadual por meio da edição de uma revista histórico-artística e contratar técnicos qualificados
para elaborar o esboço do respectivo regulamento do Museu do Estado de Minas Gerais. Por
fim, a diretoria também se dedicaria a auxiliar os museus de iniciativa particular “desde que
se subordinassem às disposições regulamentares, fossem julgados úteis e estivessem situados
em municípios onde não existissem museus estaduais ou particulares já subvencionados.”
(ANDRADE, 1952, p. 32)
Alguns autores indicam que há alusões à criação, em 1926, da Inspetoria Estadual
de Monumentos Históricos, em Minas Gerais29. Porém, não foram encontrados dados sobre a
atuação dessa inspetoria, do mesmo modo não se identificou, no presente estudo, o decreto de
criação dessa inspetoria (FONSECA, 1997; COSTA, Et al., 2010; PINHEIRO, 2011).
O pesquisador Rodrigo José Cantarelli Rodrigues (2012) confirma a versão da
inexistência desse órgão em Minas:
Essa, suposta, inspetoria mineira também não aparece em nenhuma das mensagens
apresentadas pelo presidente do Estado de Minas Gerais ao Congresso Estadual, o
28

Segundo a Karla Adriana de Aquino, o projeto do deputado baiano José Wanderley de Araújo Pinho,
apresentado em 1930 ao Congresso Nacional, possuía o mérito de condensar as contribuições anteriores,
aprofundando e melhorando os institutos ali existentes; “seria a principal fonte de consulta de Mário de Andrade,
devido ao seu caráter de síntese dos outros projetos apresentados, bem como provável fonte de Rodrigo Melo
Franco de Andrade, primeiro diretor do SPHAN, para o Decreto-lei nº 25, cuja redação se lhe assemelha já em
seu primeiro artigo e no texto em geral, como a previsão do Conselho Consultivo, por exemplo” (AQUINO,
2011, p. 02).
29
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - versão difundida pelo próprio IEPHA.
(CRUZ E SOUZA; MORAIS, 2013)
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que deveria acontecer, afinal de contas, ao término de cada mandato, os
administradores relatavam para a Assembleia Provincial tanto aquilo que havia sido
feito na sua gestão como a situação que, naquele momento, se encontrava a
província. Nas mensagens apresentadas entre os anos de 1926 e 1930 são citados os
melhoramentos feitos no Arquivo Público Mineiro, criado em 1895, e as ideias de
criação de um Museu Histórico e uma Pinacoteca, esta, inaugurada no dia 22 de
dezembro de 1927. (RODRIGUES, 2012, p. 80)

Os trabalhos da comissão mineira, fora do âmbito estatual, seguramente
estimularam as primeiras iniciativas bem-sucedidas na esfera da preservação; assim, em 1927,
foi criada a Inspetoria Estadual de Monumentos Nacionais da Bahia e, no ano seguinte, em
1928, a Inspetoria Estadual de Monumentos Históricos de Pernambuco. Do ponto de vista
legal, a emergência das Inspetorias estaduais encontrava-se alicerçada na Constituição Federal
de 1891, ainda em vigor nos anos finais da década de 1920, e que, segundo a pesquisadora
Silvana Rubino (1991, p. 34), permitia o surgimento de iniciativas autônomas dos governos
estaduais voltadas para a conservação do patrimônio nacional, uma vez que a Constituição de
1891 permitia aos estados legislar em assuntos de interesse regional.
No Estado da Bahia, o governador Góes Calmon30, com o objetivo de organizar a
proteção do acervo histórico e artístico, criou por meio da Lei Estadual nº 2.032, de 08 de
agosto de 1927, a Inspetoria Estadual de Monumentos Nacionais, órgão anexo à Diretoria do
Arquivo Público. A sua regulamentação viria apenas três meses mais tarde, por meio do
Decreto nº 5.339, de 06 de dezembro de 1927. A Inspetoria baiana possuía papel fiscalizador,
tendo amparo legal para impedir o comércio de antiguidades e, desse modo, a evasão de obras
de arte histórica do território estadual. Também tinha por objetivo coibir a destruição dos
imóveis históricos, ameaçados de desaparecimento pelo processo de reforma urbana que
vinha modernizando, especialmente, a cidade de Salvador, capital do estado. Dentre as ações
desenvolvidas por essa Inspetoria se destaca a fiscalização da exportação de obras de arte
coloniais de origem baiana, bem como a confecção de três Inventários dos Monumentos
Nacionais do Estado da Bahia, realizados nos anos de 1929, 1930 e 1936, que resultaram na
catalogação de mais de 200 bens, distribuídos entre a capital e o interior do estado. (DÓCIO,
2014)
A inspetoria baiana alcançou longevidade, tendo funcionado por cerca de quarenta
anos ininterruptos (1927 a 1967). Contudo, no tocante à preservação dos monumentos

30

Francisco Marques de Góes Calmon – Góes Calmon – nasceu no dia 6 de novembro de 1874, na cidade de
Salvador/BA, vindo a falecer no dia 29 de janeiro de 1932, na mesma cidade. Em sua vida profissional, exerceu
atividades diversas, atuando como historiador, advogado, banqueiro. No campo político, exerceu o cargo de
Governador da Bahia, entre 1924 e 1928. (DOCIO, 2014)
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históricos, os resultados do seu trabalho foram pouco efetivos, não tendo contribuído para
impedir o processo de destruição dos imóveis históricos do estado. Apesar disso, as pesquisas
desenvolvidas pela inspetoria possuem o mérito de ter colaborado para a identificação e
conhecimento do acervo do patrimônio estadual. Por meio dos seus inventários, promoveu o
mapeamento da localização dos bens, evidenciando a região do Recôncavo Baiano e as zonas
mineradoras da Chapada Diamantina como detentoras do maior número de bens
representativos do patrimônio edificado estadual. (DÓCIO, 2014)
Assim como ocorreu nos estados da Bahia e de Minas Gerais, o movimento
preservacionista em Pernambuco foi motivado, inicialmente, pela preocupação com a evasão
das obras de arte, patrimônio artístico estadual. Foi liderado por Mário Mello31, Aníbal
Fernandes32 e pelo governador Estácio Coimbra33, nomes que contribuíram para o
desenvolvimento da política de preservação do patrimônio pernambucano. A Inspetoria
Estadual dos Monumentos Nacionais de Pernambuco foi criada por meio da Lei Estadual nº
1.918, de 28 de agosto de 1928, com o objetivo de promover a organização e a defesa do
acervo histórico e artístico do estado. Ainda em função das determinações previstas na Lei
Estadual nº 1.918/1928, foi criado o Museu Histórico de Arte Antiga – que mais tarde, em
1940, se tornaria o Museu do Estado de Pernambuco. (CANTARELLI, 2014; SILVA, 2012)
A Inspetoria de Pernambuco só iniciaria as suas atividades um ano mais tarde,
quando foi formalmente instituída por meio da promulgação do Ato n.º 240, publicado em 08
de fevereiro de 1929, no Diário Oficial do Estado. O início dos trabalhos do órgão foi
marcado pelo inventário dos edifícios de valor histórico, arrolando o total de dez municípios

31

Mário Carneiro do Rego Mello – pernambucano amante a cultura e das letras, nasceu na cidade de Recife n
no dia 05 de fevereiro de 1884, vindo a falecer em faleceu em 24 de maio de 1959, aos setenta e cinco anos de
idade. Sua vida profissional foi marcada pelo exercício de múltiplas atividades, trabalhando como historiador,
geografo, jornalista, historiador e músico. Fez parte de diversas instituições culturais do período, sua trajetória
este sempre ligada ás áreas dos estudos históricos, geográficos e culturais. No âmbito político, foi eleito
deputado estadual de Pernambuco - Partido Social Democrático (1948-1950).
32
Aníbal Gonçalves Fernandes, nasceu em Nazaré da Mata, Pernambuco, a 30 de dezembro de 1894, e faleceu
no Recife, em 12 de janeiro de 1962. Advogado, professor, jornalista, membro da Academia Pernambucana de
Letras e do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Como jornalista trabalhou no
jornal Pernambuco, no Diário de Pernambuco.
33
Estácio de Albuquerque Coimbra, esse pernambucano nascido no município de Barreiros/PE, em 22 de
outubro de 1872, veio a falecer em 09 de novembro de 1937, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, aos sessenta e
cinco anos de idade. Esse advogado e político brasileiro, foi o Fundador do Partido Republicano de Barreiros,
estado de Pernambuco, cidade na qual iniciou a sua vida política, em 1894, sendo eleito prefeito daquele
município; deputado estadual, em 1895, e deputado federal em 1899; Estácio de Albuquerque Coimbra, exerceu
o cargo de vice-presidente da República durante o mandato de Campos Sales entre 1898 e 1902; presidente da
Assembleia Legislativa de Pernambuco em 1911; vice-presidente da República na presidência de Artur
Bernardes; Presidente do Senado Federal, de 1922 a 1926; Governador de Pernambuco onde permaneceu de
1926 a 1930.
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dotados de monumentos históricos, dentre os quais se destaca Recife, Olinda e Igarassu, e
pela realização de trabalhos de restauro em edifícios históricos (CANTARELLI, 2014).
Contudo, a Inspetoria teve curta duração; funcionando pelo período de cinco anos, acabou
sendo encerrada em 1933.
Vale destacar que as ações desenvolvidas pelo governo da Bahia e de Pernambuco
produziram efeitos positivos no tocante ao conhecimento dos acervos estaduais. No entanto,
revelaram-se ineficazes quanto à proteção dos monumentos históricos localizados nos
territórios desses dois estados, devido à fragilidade das legislações estaduais, que não podiam
determinar medidas punitivas, uma vez que a Constituição Federal de 1891, o Código Civil e
o Código Penal vigentes no período não previam formas de sanção contra atentados ao
patrimônio. Devido a esse fato, as iniciativas estaduais se enfraqueceram, não garantindo a
efetivação da proteção aos monumentos históricos e artísticos pretendida inicialmente.
(ANDRADE, 1952; RUBINO, 1991; PINHEIRO, 2011; DÓCIO, 2014)
No âmbito federal, na prática, até o final da Primeira República, nenhuma
legislação específica de proteção dos bens representativos do patrimônio histórico e artístico
nacional seria implementada. O Museu Histórico Nacional ficou sendo, assim, a única
instituição federal responsável pela guarda e conservação dos bens móveis considerados como
relevantes para a história e a memória nacionais. Cabe destacar que o MHN não tinha o poder
legal de coibir a evasão e/ou destruição de obras de arte de origem histórica, contudo, sua
fundação representa um marco para a história do patrimônio no nosso país, principalmente no
processo de guarda e conservação dos bens que, uma vez inclusos no acervo, não poderiam
ser descartados, descaracterizados ou destruídos.
A divulgação do trabalho realizado pelo museu em muito contribuiria para tornar o seu
diretor, Gustavo Barroso, nome de referência, no âmbito federal, no processo de gestão e
manutenção daquela instituição, assim como de valorização e proteção dos bens por ela
salvaguardados. As origens dessa ideia serão perscrutadas no tópico a seguir.
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2.2. ENTRE O MUSEU E A ACADEMIA: GUSTAVO BARROSO NO FINAL DA
PRIMEIRA REPÚBLICA

Nos anos finais da década de 1920, o Museu Histórico Nacional, lugar de
memória que exibe narrativas da história nacional, sofreria a ação do presente, tendo a sua
existência permeada pelos conflitos políticos do período, assim como pelo fazer individual
daqueles que eram considerados responsáveis pelo “resgate” dos eventos do passado. Naquele
contexto, destacou-se a figura do diretor Gustavo Barroso, que, objetivando atender às
expectativas que lhe eram contemporâneas, imprimiu sua marca na trajetória histórica da
instituição.
O MHN – instituição detentora de recordações do passado que são divulgadas no
presente, devendo ser, por definição, um espaço dedicado a preservá-las para o futuro –, não
se constituía em uma obra pronta e acabada, pois o seu acervo estava em constante ampliação,
realizada por meio do recebimento da doação de objetos diversos, que adquiriam um novo
estatuto, o de “objeto de museu”, dotado de um caráter único, escolhido devido à sua feição
simbólica.
Na mídia impressa do período, menções sobre o acervo e o funcionamento do
MHN apareceram em reportagens que, quase sempre, eram caracterizadas pela divulgação do
recebimento de peças para o acervo ou pelo anúncio da visita de uma figura ilustre,
principalmente políticos e intelectuais de projeção nacional. A divulgação do recebimento de
doações, assim como dos eventos realizados pelo museu, estava de acordo com o texto do
Decreto nº 15.596/1922, que em seu Art. 1º estabelecia como finalidade daquela instituição
“recolher, classificar e expor ao público objetos de importância histórica, principalmente os
que fossem relativos ao Brasil”, assim como promover a divulgação do conhecimento da
história e o culto às tradições nacionais.
No processo de divulgação do trabalho realizado pelo museu, a figura de Gustavo
Barroso ganhou destaque como fundador daquela instituição, preocupado com a sua
manutenção e com a preservação da história e da memória nacionais. Nas matérias
jornalísticas, Barroso era descrito como um diretor gentil e presente no dia a dia do museu, e
costumava receber pessoalmente os visitantes, apresentando-lhes o acervo. Um exemplo disso
aconteceu em 1927, quando o então presidente da república, Washington Luís, em companhia
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do prefeito do Rio de Janeiro (DF), Antônio Prado Junior, e do ajudante de ordens, o
comandante Braz Velloso, visitou o museu:
À saída, teve o sr. Presidente da República palavras de elogio para o Dr. Gustavo
Barroso e seus auxiliares, dizendo da boa impressão que levava, mesmo da
agradável surpresa que tivera, de quanto examinara. Os mesmos conceitos de louvor
para o Museu, exprimiu o sr. Governador da cidade. (Visita presidencial: O sr.
Presidente Washington Luís visitou ontem, o Museu Histórico. In: Gazeta de
Notícias34, 11/09/1927)

Os elogios feitos pelo Gazeta de Noticias não eram de forma alguma destituídos
de segundas intenções, pois o periódico governista não deixaria de valorizar as ações do
governo federal, representado na figura do presidente Washington Luís, no processo de
guarda e conservação dos bens representativos da memória nacional. Logo, a nota jornalística
sobre a visita do presidente ao MHN se insere no processo de propaganda e valorização das
ações do próprio governo.
Os elogios ao MHN são estendidos ao diretor, Gustavo Barroso, e seus auxiliares,
cuja imagem, associada à da instituição, suscitou boa impressão pelo trabalho desenvolvido.
Contudo, a citação da presença dos “auxiliares” era um fato raro, pois, em sua grande maioria,
as matérias jornalísticas analisadas no contexto desta pesquisa são marcadas pela exaltação
exclusiva do nome do diretor, sem nenhuma referência aos demais funcionários do museu. Do
mesmo modo, há uma veiculação dos esforços pessoais de Gustavo Barroso para fundar o
museu, sem, contudo, citar os políticos que contribuíram para tal criação e manutenção. O
museu seria uma obra quase individual de Barroso que, por meio de esforços próprios, o
mantinha e cuidava da ampliação do seu acervo:
Os Bandeirantes visitaram no sábado, 15 de outubro, o Museu Histórico. É uma obra
verdadeiramente bandeirante. Gustavo Barroso, o seu diretor, o seu criador, o seu
34

O jornal Gazeta de Notícias, teve origem no século XIX, fundado no Rio de Janeiro, em 2 de agosto de 1875,
por José Ferreira de Sousa Araújo. Já no século XX, durante a Primeira República, se tornaria um dos principais
jornais brasileiros, exibindo um posicionamento político fundamentalmente governista. Durante a década de
1920, sob a direção de Vladimir Bernardes (1923 a 1949), este jornal apoiou a candidatura e se manteve fiel ao
presidente Washington Luís, ao longo de todo o seu governo. Na campanha presidencial de 1929, se manteria
fiel ao posicionamento governista, apoiando o candidato oficial Júlio Prestes, fazendo abertamente oposição a
Aliança Liberal. Durante a chamada Revolução de 1930, o jornal teve a sua sede invadida e incendiada por
populares, em 03 de outubro, fato que forçou o periódico a sair de circulação. O jornal só retomaria às suas
atividades, quatro anos mais tarde, em 1934, quando passou a apoiar o governo do presidente Getúlio Vargas. O
Gazeta de Notícias, entre os anos de 1935 a 1937, se mostrou simpática aos movimentos nazifascistas, em
ascensão no contexto internacional, e ao movimento integralista no Brasil. Em 193, seguindo o seu viés
governista, o periódico apoiaria a o Golpe do Estado Novo, já no ano seguinte, 1938, depois do “putsch
integralista”, cortou relações com os integralistas, passando a apoiar incondicionalmente o Estado Novo (Fonte:
Gazeta de Notícias. Disponível em http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/gazeta-denoticias. Acesso 30 jul 2021)
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grande animador, é “the right man in the right place”. Jogando com verbas escassas
e a incompreensão de muitos, conseguiu, em poucos anos, criar um museu. Para isso
soube alcançar a colaboração de brasileiros ilustres, como esses beneméritos
Guinles, a quem deve a instituição parte notável do que já é. (...). (Revista A
Brasileira. nº 34, outubro de 1927)

No fragmento acima, o autor procura apagar a contribuição de outros personagens
no processo de criação do MHN, a exemplo do presidente Epitácio Pessoa – responsável por
instituir o MHN, em 12 de outubro de 1922. Ao ressaltar apenas a colaboração daqueles que
doavam peças para o acervo, há uma clara intenção de colocar Gustavo Barroso como grande
responsável tanto pela criação do museu, quanto pela sua sobrevivência. Dessa forma, a
instituição pública, criada e mantida por meio de verbas da administração pública federal, teve
a sua sobrevivência relacionada à ação individual de Barroso, o que tornou o nome do diretor
quase indissociável da própria instituição.
Um ano mais tarde, em 1928, uma notícia veiculada no periódico O Jornal35, ao
descrever o recebimento de doações de peças para o acervo do MHN, destacou a origem do
acervo do museu, demonstrando que ele era fruto da colaboração de outras instituições. Mais
uma vez, entretanto, o trabalho de Gustavo Barroso à frente do museu foi destacado, de forma
elogiosa.
O nosso Museu Histórico é criação a bem dizer de ontem, e que por isso mesmo está
ainda bem longe de possuir mostruários ou coleções que correspondam, pela sua
riqueza, a uma ampla e tão completa quanto possível documentação das épocas que
relembram, ou os episódios que anotam. Todavia, fundado que foi em 1922, o
Museu Histórico, por cuja excelente orientação tanto se empenha o seu diretor, sr.
Gustavo Barroso, é apreciável sem dúvida pela contribuição que lhe deram o antigo
Museu de Artilharia, a Quinta da Boa Vista, o Arquivo Nacional e o Museu da
Marinha, cujos tributações concorreram de muito para que ele possua hoje 23 salas
com 8.000 objetos, para não falarmos ainda de uma riquíssima coleção numismática,
de 75.000 peças. (Duas valiosas ofertas, particulares ao nosso Museu Histórico: um
bureau-ministre e uma estátua. In: O Jornal. 15/01/1928) [grifos nossos]

No período de publicação da matéria, o MHN já se encontrava no ano final da sua
primeira infância, com um acervo estruturado e organizado por alas distintas. Contudo, a
referência ao recebimento das coleções de outras instituições demonstra que o museu já
nasceu com um acervo próprio, fruto do trabalho de diversas pessoas, cabendo a Gustavo

35

O Jornal era um periódico fundado no início do século XX, em 1919, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, por
Renato Lopes. Cinco anos mais tarde, em 1924, passou a propriedade de Assis Chateaubriand, se caracteriza
como sendo a célula inicial dos Diários Associados. Durante a década de 1920, O Jornal, possui uma orientação
política governista. Este periódico ficou em circulação por mais de cinquenta anos consecutivos, entrando em
declínio no final da década de 1960, sofreu um longo processo de decadência, sendo fechado em 1974.
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Barroso a tarefa de organização e ampliação do mesmo36. Logo, o papel desempenhando com
“excelência” pelo diretor era o de orientar o funcionamento do Museu, deixando implícito a
ideia de que o acervo, assim como o próprio museu, não seria fruto de uma iniciativa pessoal
e solitária de Gustavo Barroso.
Entretanto, nem tudo era só elogios à instituição e ao seu diretor; embora raras,
notícias carregadas de críticas também vinham a público, a exemplo do editorial intitulado
“Museu Histórico” ou belchior de bobagens?, publicado no periódico A Esquerda37, em
1928, que apresenta uma crítica direta ao recebimento da doação realizada pelo almirante José
Carlos de Carvalho ao MHN, cujas peças eram consideradas como portadoras de pouco valor
histórico e, por isso, não deveriam estar no museu. Logo nas linhas iniciais do texto, o autor
deixa clara a sua oposição à criação daquela instituição, destacando:
Não é de hoje que o “Museu Histórico Nacional” se afigura a toda gente de critério,
que ainda vive nessa cidade, uma pilheria de mau gosto, feita pelo governo do sr.
Epitácio unicamente para aquinhoar o sr. Gustavo Barroso com uma rendosa
sinecura onerar o Tesouro com uma nova inutilidade. Proveito nunca houve quem
lhe vislumbrasse para qualquer serviço mediato ou imediato do Estado. Significado
cívico, histórico, etnográfico ou arqueológico, também será difícil apontar quem, por
um só momento, o pretendesse. (“Museu Histórico” ou belchior de bobagens? IN. A
Esquerda, 30/08/1928)

As críticas eram direcionadas, sobretudo, à figura de Gustavo Barroso, cuja
inutilidade do cargo tinha o malefício de trazer gastos desnecessários, já que o próprio MHN
não teria utilidade ou maiores significados para o Estado. Dessa forma, o processo de interrelacionar a figura do diretor à imagem da instituição traria como maleficio o fato de não se
36

A transferência do acervo de outras instituições para o MHN estava prevista no ato de fundação do museu,
pois, segundo o Art. 83 do Decreto 15.596/1922, foram “transferidos para o Museu Histórico Nacional os
objetos que compunham o Museu Histórico do Arquivo Nacional; o acervo da secção de moedas e medalhas da
Biblioteca Nacional”; as coleções de moedas, medalhas, selos e peças similares existentes na Casa da Moeda; os
quadros históricos e mais objetos de caráter histórico que formavam o Museu da Marinha e o Museu Militar; e os
quadros e objetos históricos existentes no Museu Nacional, na Escola Nacional de Belas Artes e em outros
estabelecimentos públicos federais.
37
Período carioca criado em 6 de julho de 1927 por Pedro Mota Lima, ficou em circulação por seis anos, sendo
fechado em agosto de 1933, devido a dificuldades financeiras. Jornal ligado aos princípios da esquerda, como o
próprio nome já revela, era considerado o porta-voz do Partido Comunista Brasileiro (PCB), muito embora não
propaga-se os ideais desse partido. O A esquerda se coloca como um jornal de cunho nacionalista, tenho a defesa
do operariado como sendo o seu foco principal. Esse jornal procurou denuncia “denunciou a exploração do país
pelo capital estrangeiro, criticou as condições de vida das camadas mais pobres da sociedade, combateu a
corrupção parlamentar e defendeu o voto feminino”. Durante os eventos que levaram ao fim da Primeira
Republica, o jornal apoiou a candidatura de Getúlio Vargas à presidência da República e, posteriormente, a
Revolução de 1930. Contudo, o jornal se revelou contrario ao governo provisório, defendendo a
reconstitucionalização
(Fonte:
A
esquerda.
Disponível
em
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/ESQUERDA,%20A.pdf. Acesso 26 jul 2021).
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promover a separação entre as duas, sendo as críticas, assim como os elogios, direcionados a
ambos. Cabe destacar que no final da década de 1920, a criação de instituições culturais, a
exemplo do MHN, voltadas para a preservação da história e da memória nacionais, era fruto
de uma discussão travada pela elite intelectual e política, não se constituindo em um tema
considerado relevante ou que fosse defendido por amplas parcelas da população. É nesse
contexto que foi tecida a crítica deflagrada pelo jornal A Esquerda. Contudo, esse
posicionamento parece ter sido uma ocorrência isolada, que não abalaria a credibilidade da
imagem construída por Gustavo Barroso à frente do MHN, muito menos o processo de
solicitações e recebimento de doações para o acervo daquela instituição.
É importante destacar que o periódico A Esquerda se encontrava ligado a princípios
associados às esquerdas políticas, enquanto o Museu Histórico Nacional era uma entidade que
representava o local de guarda da história e memória das elites nacionais, cuja existência
estava diretamente atrelada ao governo oligárquico. Dessa forma, a atitude do jornal pode
também ser lida como uma crítica ao posicionamento das elites políticas brasileiras, que se
preocupavam com a guarda e conservação da sua própria memória, compartilhando os custos
da manutenção com toda a sociedade. Contudo, ao fazê-lo, deixavam de lado as duras
condições de vida das camadas mais pobres da população, que não eram contempladas pela
política de Estado.
No final do mesmo ano, 1928, o jornal paulista Gazeta do Povo38 publicou uma
extensa reportagem sobre o Museu Histórico Nacional. O texto contava a história da criação
do Museu, dando conta dos seus principais funcionários:
O serviço magnífico de formar essas imensas coleções, convêm ao espírito
esclarecido do presidente Epitácio Pessoa, para coroamento de sua obra, entregou o
Museu ao dr. Gustavo Barroso, o conhecido escritor João do Norte, que trata de seus
encargos com verdadeiro amor. É também funcionário do Museu, o dr. Costa
Ribeiro, antigo juiz de direito no Espírito Santo apaixonado da história nacional e
paciente investigador das nossas coisas. (PAULISTA, João. Museu Histórico
Nacional. In. Gazeta do Povo, Santos/SP, 27/12/1928)

É importante notar como nessa matéria o nome de Gustavo Barroso foi substituído
pelo pseudônimo João do Norte. Isso expressa que, no cenário cultural do período, o uso do
pseudônimo não se caracterizava como uma preocupação em esconder a identidade de
Gustavo Barroso, pelo contrário, figurava como um sinônimo que remetia ao indivíduo
38

O periódico paulista Gazeta do Povo foi fundado em 12 de dezembro de 1917, na cidade de Santos. O jornal
vespertino de orientação governista teve uma curta existência, pois durante as manifestações populares que
marcaram o fim da Primeira Republica, a população se rebelou contra os periódicos santistas, e na tarde do dia
24 de outubro de 1930, atacou também a sede do Gazeta do Povo, fato que levou a extinção do jornal.
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original, sem perda de legitimidade da sua identidade ou do trabalho desenvolvido por
Barroso junto ao MHN.
Ainda na mesma reportagem, o leitor era conduzido por um passeio no interior do
edifício do Museu, realizado por meio da descrição das suas principais alas e coleções, na
qual foi destacada a importância histórica das relíquias mais valiosas. O final do texto é
marcado pela solicitação da realização de doações39 privadas para o acervo do Museu:
Lembre-se todos que escolhendo qualquer coisa no Museu não se perde: ao
contrário, entrega-se ao patrimônio comum da Nação, para falar aos estudiosos e aos
amigos da grandeza brasileira, avoluma-se o espírito de perquirição dos factos
mínimos da história nacional. Pois bem, onde irão os pesquisadores buscar
elementos de estudo se os detentores desses mesmos elementos, os guardavam
avaramente ao invés de entregá-los ao patrimônio comum? Estamos que Santos não
se conservará silenciosas. Qualquer objeto poderá ser enviado ao Museu Histórico
Nacional: Praça Marechal Ancora edifício do Antigo Arsenal de Guerra”, Rio de
Janeiro. (PAULISTA, João. Museu Histórico Nacional. In. Gazeta do Povo,
Santos/SP, 27/12/1928)

Longe das solicitações de doações, Gustavo Barroso se encarregou de realizar a
divulgação de informações sobre o acervo do MHN, buscando destacar o valor histórico dos
bens ali existentes. Para tanto, no período de setembro de 1928 a maio de 1930, publicou um
total de vinte e quatro artigos sobre objetos presentes no acervo. Desses, dois encontram-se
vinculados na revista Fon-Fon: trata-se do artigo intitulado A Espada de Dom Pedro II
(1928), assinado pelo pseudônimo João do Norte, e o artigo Cicatrizes Gloriosas (1930),
assinado pelo nome de Gustavo Barroso. Contudo, a maioria dos textos, ou seja, um total de
22 artigos, foi publicada na Revista Selecta, onde Gustavo Barroso assinava, sem o uso do
pseudônimo, a coluna Relíquias Brasileiras.

39

Segundo dados presentes na Hemeroteca Gustavo Barroso, no período de 1927 a 1930, o recebimento de
doação privadas pelo MHN ganhou as páginas dos jornais. Contudo, o volume de objetos recebidos não chegou a
compor um número expressivo: 1927 - Quadro Os Bandeirantes, de Levino Fonzeres, doado pelo Clube do
Museu; 1928 - Um bureau-ministre e uma estátua, doados por Laurinda Santos Lobo; 1928 – Fotografias sobre
os últimos momentos do império do Brasil, objetos pertencentes ao conselheiro Christiano Ottoni, duas
bandeiras do ano de 1865, 03 fotografias e quatro volumes de monografias históricas, doação oferecida pelo
almirante José Carlos de Carvalho; 1928 – O prelo que imprimiu os primeiros versos de Gonçalves Dias doado
pelo governo do Maranhão; 1929 – Tela do pintor Levino Fanzeres, doada pelo O Clube dos Bandeirantes do
Brasil.
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Tabela 01
REVISTA SELECTA
COLUNA RELÍQUIAS BRASILEIRAS
(1929 A 1930)
TÍTULO
DATA DE
PUBLICAÇÃO
Os símbolos imperiais
02/10/1929
Chapéus de D. Pedro II
23/10/1929
Relíquias brasileiras
13/11/1929
Uniformes do Imperador
20/11/1929
O maior troféu da América do Sul
11/12/1929
Uma Cohetera Paraguaia
19/02/1930
O Canhão do João de Botas
22/02/1930
Lembranças da Maçonaria
29/02/1930
O Tapete de Tibyriçá
05/03/1930
Os Paramentos do Padre Feijó
26/03/1930
A Guerra do Paraguai
02/04/1930
Diogo Arouche
09/04/1930
Porcelanas Históricas
20/04/1930
As Armas de Nossos Avós
23/04/1930
Lembranças de Osório
07/05/1930
Da Nossa Marinha
14/05/1930
A Sala Octavio Guinle
21/05/1930
Lembranças da Escravidão
28/05/1930
O Segundo Reinado
04/06/1930
Lembranças do Conde de Porto
23/06/1930
Alegre
El Cristiano
02/07/1930
Fonte: Lista confeccionada segundo os dados da tabela intitulada Gustavo Barroso pelas Notícias
de Jornais (1927 - 1945), ver o Anexo III deste trabalho.

Não só o acervo do MHN, entretanto, foi alvo da escrita de Gustavo Barroso nos
anos finais da década de 1920. Entre os anos de 1928 e 1930, o escritor também se dedicaria a
produzir textos que buscavam valorizar bens edificados considerados elementos
representativos do patrimônio histórico brasileiro. A iniciativa colocava o espaço físico
(material) como apoio para a construção de uma memória coletiva (imaterial), portanto,
encontra-se inserida no desejo de promoção desses elementos como lugares de memória,
caracterizados, especificamente, pelo que Le Goff (1996) denomina de “lugares
monumentais”, que têm nos elementos arquitetônicos os seus exemplos primordiais.
Entretanto, sua produção sobre esse tema foi bastante reduzida, sendo composta por apenas
sete textos.
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Tabela 02

DATA
26/07/1928
03/11/1928
15/11/1928
20/12/1930
19/03/1930
31/05/1930
20/12/1930

TEXTOS PUBLICADOS SOBRE O TEMA DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO (1928 A 1930)
AUTOR
TITULO
João do Norte
As Igrejas de Minas e a Sé Velha da Bahia
João do Norte
Ouro Preto, a Cidade Sagrada
João do Norte
A Casa de Marilia
Gustavo Barroso
A mais Bela Porta da Cidade
Gustavo Barroso
Relíquias Brasileiras - Casas Notáveis
Gustavo Barroso
Pobre Brasil! A Fábrica de Pedra
Gustavo Barroso
A Mais Bela Porta da Cidade

Fonte: Lista confeccionada segundo os dados da tabela intitulada Gustavo Barroso pelas Notícias
de Jornais (1927 - 1945), ver o Anexo III deste trabalho.

Publicados em jornais como o Correio da Manhã e O Comercio, e também nas
revistas Fon-Fon e Selecta, os textos listados constituem-se em exemplos pontuais do
envolvimento de Gustavo Barroso com o tema do patrimônio histórico edificado. O número
reduzido, apenas sete, quando comparado aos 24 textos referentes ao acervo do MHN,
evidencia que levar ao conhecimento público a necessidade de valorização dos bens
representativos do patrimônio edificado não era o principal foco de atenção de Barroso.
Por outro lado, é importante destacar que a administração do MHN não era a
única ocupação de Gustavo Barroso nos anos finais da década de 1920, pois sua vida
profissional foi marcada pela execução de inúmeras atividades, tendo desempenhado as
funções de advogado, jornalista, professor, museólogo e político. No campo da literatura,
destacou-se como contista, folclorista, cronista, ensaísta e romancista, sendo eleito para a
Academia Brasileira de Letras (ABL) em 8 de março de 1923, para a cadeira 19, na sucessão
de Dom Silvério Gomes Pimenta40. A partir de então, a ABL marcou de forma significativa a
biografia e a produção literária de Gustavo Barroso, que fez questão de destacar o
pertencimento à academia na assinatura dos seus textos.

40

Dono de uma expressiva produção literária, Gustavo Barroso publicou um total de trinta e três livros entre os
anos de 1912 a 1930: Terra de Sol (1912); Praias e Várzeas (1915); Ideias e Palavras (1917); Heróis e Bandidos
(1917); “Tradições Militares (1918); Tratado de Paz (1919); A Ronda dos Séculos (1920); Mosquita Muerta
(1921); Casa de Marimbondos (1921); Ao Som da Viola (1921); Mula sem cabeça (1922); Pergaminhos (1922);
Coração da Europa (1922); Uniformes do Exército (1922); Alma Sertaneja (1923); Antes do Bolchevismo
(1923); Mapirunga (1924); O Anel das Maravilhas (1924); Livro dos Milagres (1924); O Sertão e o Mundo
(1924); En el Tiempo de los Zares (1924); O Ramo de Oliveira (1925); Tição do Inferno (1926); Através dos
Folclores (1927); Almas de Lama e de Aço (1928); A Guerra do Lopez (1928); A Guerra do Flores (1929); A
Guerra do Rosas (1929); Mythes, contes et legendes des indiens du Brésil (1930); A Guerra de Vidéo (1930); A
Guerra de Artigas (1930); O Brasil em Face do Prata (1930); Inscrições Primitivas (1930)” (Fonte: Biográfia de
Gustavo
Barroso.
In.
Academia
Brasileira
de
Letras.
Diponilve
em
https://www.academia.org.br/academicos/gustavo-barroso/bibliografia. Acesso: 20 dez. 2020)
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No final da década de 1920, a figura de Gustavo Barroso ficou marcada por duas
imagens distintas: a primeira fazia referência à sua atuação como diretor do MHN,
preocupado com as questões da preservação do patrimônio histórico e artístico brasileiro; a
segunda imagem era a do escritor membro da ABL. Corrobora essa ideia o resultado da
análise dos documentos presentes na Hemeroteca Gustavo Barroso41, cujos dados podem ser
observados no Gráfico 01 (abaixo), no qual fica evidente que, em meio à investigação da
trajetória do escritor, o seu nome apareceu vinculado em maior número a três tipos de
instituições específicas: a ABL, o MHN e as editoras responsáveis pela publicação de seus
livros.

Gráfico 01

Fonte: Gráfico elaborado conforme dados da tabela intitulada Gustavo Barroso pelas Notícias de Jornais (1927 1945), ver o Anexo III deste trabalho.

Os dados presentes nesse gráfico42 demonstram que há um predomínio da ABL,
com um total de 251 citações, contra apenas 50 citações do MHN. Quando analisamos as
citações que buscam vincular o nome das duas instituições ao mesmo tempo (ABL+MHN),
41

No contexto desta pesquisa foram analisados um total de 552 documentos, referentes ao período de 1927 a
1930, produzidos pelo próprio Gustavo Barroso ou confeccionados por outros autores que citam o nome de
Barroso, vinculando-o a uma instituição específica.
42
No Gráfico 01, a coluna OUTRAS, corresponde as seguintes instituições: Instituto Histórico geográfico
brasileiro (IHGB), com 02 citações; Academia Catharinense de Letras (ACL) que possui 01 citação e o Rotary
Clube também com apenas 01 citação.
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notamos que essas são ainda mais raras, perfazendo um total de discretas 21 citações. Isso
corrobora a ideia de que o cargo de diretor do MHN não era a principal fonte de identificação
de Gustavo Barroso, pois a imagem que emerge dos dados é a do “homem de letras”, ficando
o museu em segundo plano. O escritor Gustavo Barroso também parece na sua vinculação às
editoras responsáveis pela publicação dos seus livros naquele período, sendo duas editoras
específicas: a Companhia Editora Nacional (CEN), que aparece com nove citações, e a
Companhia Melhoramentos de São Paulo (CMSP), que conta com apenas três citações.
O predomínio da ABL ganha especial relevância quando consideramos a
instituição de origem realizada pelo próprio Gustavo Barroso nos textos de sua autoria,
assinados com o próprio nome ou sob o pseudônimo de João do Norte. Conforme pode ser
observado no Gráfico 02 a seguir.

Gráfico 02

Fonte: Gráfico elaborado conforme dados da tabela intitulada Gustavo Barroso pelas Notícias de Jornais (1927 1945), ver o Anexo III deste trabalho.

Portanto, no período de 1927 a 1930, Gustavo Barroso chegou a publicar um total
de 379 textos autorais. Em 164 desses textos, ele se identificou como pertencente à ABL,
contra apenas 23 autoidentificações relacionada ao MHN. Logo, no tocante à
autoidentificação, a ABL também figurou como a principal instituição da vida profissional de
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Gustavo Barroso, de tal modo que o MHN se encontrava em segundo plano, não se
constituindo no vínculo profissional de maior relevância a ser divulgado pelo autor.
O caminho que levou ao predomínio da ABL também foi seguido por jornalistas,
escritores, redatores, dentre outros que se dedicaram a compor textos jornalísticos, críticas
literárias, etc. sobre a figura de Gustavo Barroso naquele período43. Como é possível observar
no Gráfico 02, o nome de Gustavo Barroso é citado em um total de 173 textos, sendo que em
87 deles consta o nome da ABL, contra um total de 27 referências feitas ao MHN.
É importante notar que Gustavo Barroso apenas relacionava o seu nome a uma
instituição específica por vez, evitando, dessa forma, unir a imagem do escritor com a do
diretor do Museu. Assim, o trabalho de realizar essa junção ficaria a cargo de outros autores, o
que se deu em número bastante reduzido: no total, a referência à ABL e ao MHN juntos
totalizou apenas 21 citações.
Nos textos, ainda podemos identificar outros elementos que evidenciam o predomínio
da ABL na vida pública de Gustavo Barroso, a exemplo do uso do termo “imortal” ou
“acadêmico” para se referir a ele, ou mesmo a inserção de fotografias nas quais Gustavo
Barroso aparecia vestido com o fardão da Academia, mesmo que o teor da matéria jornalística
não fizesse referência, direta ou indiretamente, ao nome dessa instituição.

43

No período, referências ao nome de Gustavo Barroso aparecem em artigos jornalísticos, criticas literárias e
divulgação do lançamento de livros de Gustavo Barroso, realizados por diversos jornalistas e intelectuais, a
exemplo de Affonso Celso, Alcebiades Delamare, Anderson Magalhães, Antonio Salles, Aureliano Leire,
Capitão Rafael Danton Garrastazu Teixeira, Claudinier Martins, Costafilho, Dacio Tavares, Domingos Barbosa,
Elias Mallmann, Gastão Penalva, Gilberto Camara, Hugo Victor, J. M. Fernandez Saldaña, João Paulista, João
Ribeiro, José Candido, José Domingues, José Maria de, Luis Sucupira, Leonardo Motta Acosta, Manoel Victor,
Max Monteiro, Medeiros e Albuquerque, Mucio Leão, Neto Junior, Nobrega da Cunha, Octavio Jorge, Pedro
Calmon, Pedro Cearense e Walter Pompeu.
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Imagem 01: Fotografia de Gustavo Barroso veiculada na Revista Fon-Fon no contexto de
divulgação do livro Através dos Folclores (1927), de autoria do próprio Gustavo Barroso

Fonte: Jazz-Band: penso, logo existo ou eis isto... IN. Fon-Fon, 01/10/1927.

Imagem 02: Fotografia de Gustavo Barroso veiculada na edição de comemoração do 21º
aniversário da Revista Fon-Fon

Fonte: Vinte e um anos de vida. In. Fon-Fon. 14/04/1928.
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Imagem 03: Fotografia de Gustavo Barroso veiculada no periódico A Esquerda, em 192844

Fonte: “Museu Histórico” ou belchior de bobagens? IN. A Esquerda, 30/08/1928.

Imagem 04: Fotografia de Gustavo Barroso veiculada pelo periódico O Nordeste45 em
circulação no Estado do Ceará, em 1928.

Fonte: Homenagem aos jornalistas Andrade Furtado e Gilberto Camara. In. O Nordeste. Ceará, 31/10/1928.

44

Interessante notar que as Imagens 02 e 03 são a mesma fotografia, isso é possível devido ao uso da técnica do
espelhamento por meio da qual a posição do rosto de Gustavo Barroso foi modificada sem que fosse necessário
fazer uma nova fotografia.
45
O periódico O Nordeste foi criado no mês de junho de 1922, com o apoio da Arquidiocese de Fortaleza, então
administrada por Dom Manuel da Silva Gomes. Este em circulação durante a primeira metade do século XX,
exibindo orientação política de cunho governista, católico, antissemita e anticomunista (PINTO, 211).

60

O texto jornalístico e a linguagem fotográfica eram agrupados para compor uma
narrativa que visava influenciar simultaneamente o leitor, reforçando a posição de autoridade
intelectual exercida por Barroso e atestada pela vinculação à ABL. As fotografias forneciam
uma descrição sóbria da figura de Barroso, que, vestido com o fardão da Academia, exibiam
um rosto tranquilo, porém sem sorrisos ou maiores expressões faciais, transmitindo uma ideia
de seriedade condizente com a posição intelectual que ocupava. Naquele contexto, a imagem
privilegiada desse personagem que chegava ao grande público era a do “escritor e imortal”. O
MHN ficava, nesse sentido, em segundo plano, ou mesmo relegado ao esquecimento, pois, na
maioria das vezes, o nome dessa instituição não era citado.
Portanto, nos anos finais da década de 1920, encontramos Gustavo Barroso, o
diretor do MHN, escrevendo sobre o acervo do Museu e o patrimônio histórico edificado,
contudo, com uma produção pouco volumosa acerca desse tema. O seu nome adquiria maior
vulto quando relacionado à ABL, pois o escritor imortal Gustavo Barroso se identificava
quase que por completo com aquela instituição. No entanto, os acontecimentos políticos que
sacudiram o Brasil no amanhecer da década de 1930 trouxeram mudanças drásticas para esse
personagem.

2.3. GUSTAVO BARROSO SOB OS ESTILHAÇOS DA REVOLUÇÃO DE 1930

O cenário político brasileiro do início do século XX foi marcado pelas disputas da
chamada Primeira República, que tensionaram o sistema político da década de 1920, levandoo ao colapso logo no início da década de 1930. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas
assumiu o comando do Governo Provisório e, oito dias depois, promulgou o Decreto nº
19.398, em 11/11/1930, que instituiu e regulamentou o funcionamento do novo governo.
Segundo o pesquisador Raimundo Helio (1999), o Decreto nº 19.398/1930 é a
certidão de nascimento do novo governo, que já nasceu provisório, ou seja, por definição,
temporário. Embora não determinasse uma data específica, estabelecia em seu primeiro artigo
que o término do novo governo seria marcado pela eleição de uma Assembleia constituinte e
pela reorganização constitucional do país. Até o reordenamento constitucionalista, ainda
segundo o referido artigo, o Governo Provisório exerceria discricionariamente as funções e
atribuições do poder Executivo e Legislativo.
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Getúlio Vargas, figura central do novo sistema político que se desenhava a partir
de então, aglutinou em torno de si diversos grupos que, desde o início da década de 1920,
estavam insatisfeitos com o domínio oligárquico. A partir de então, a história política
brasileira, de 1930 a 1945, passaria a ser assinalada por múltiplas alianças, aproximações e
distanciamentos políticos, realizados entre o novo dirigente nacional e segmentos da
sociedade brasileira.
Dentre os processos, alianças e aproximações figuram a criação de um ministério
específico, destinado exclusivamente à área da educação – durante a Primeira República, os
assuntos referentes a essa área estavam vinculados ao Ministério da Justiça e Negócios
Interiores. O Ministério da Educação foi fundado em 14 de novembro de 1930, com o nome
de Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP). Sua criação surge como um dos
primeiros atos do chefe do Governo Provisório, ao iniciar o processo de reestruturação do
aparelho do Estado46.
A criação do Ministério da Educação se insere no jogo político delineado no
Brasil na década de 1930, passando a abrigar diversos políticos e intelectuais que tinham em
comum, principalmente, o fato de terem apoiado Getúlio Vargas na instalação do governo
provisório. Portanto, o Ministério, recém-criado, reunia em seu corpo administrativo políticos
e intelectuais que, estando a serviço do governo, caracterizavam-se como defensores da
chamada Revolução de 1930 e do regime autoritário por ela instalado. Não por acaso, os três
primeiros nomes a ocuparem o cargo de Ministro da Educação eram originários de Minas
Gerais, figurando as suas nomeações como uma compensação do governo federal aos
mineiros pela colaboração com a Revolução de 1930.
Francisco Campos47 foi o primeiro a chefiar a pasta do Ministério da Educação,
ocupando o cargo, de forma intermitente, no período de 1930 a 193248. Embora sua nomeação
46

Foram criados, durante o governo Vargas, o Ministério da Educação e Saúde (1930), o Ministério do Trabalho
(1930), o departamento Nacional de Propaganda (1934) e o Departamento Administração do Serviço Público –
DASP (1938).
47
Francisco Luís da Silva Campos - nasceu em Dores do Indaiá (MG), em 1891, faleceu em Belo Horizonte,
em 1968. Sua trajetória profissional foi marcada pela atuação nas áreas do direito e da política. A carreira
política teve início, em 1919, quando foi eleito deputado estadual pelo Partido Republicano Mineiro (PRM). Em
1921, chegou à Câmara Federal, reelegendo-se em 1924. Em 1926, com a posse de Antônio Carlos no governo
de Minas Gerais, assumiu a secretaria do Interior daquele estado. Em novembro de 1933, foi nomeado consultorgeral da República, e fez parte da Assembleia Nacional Constituinte por Minas Gerais. Dois anos mais tarde, em
dezembro de 1935, Campos assumiu a pasta da Secretária de Educação do Distrito Federal, em substituição a
Anísio Teixeira, que na época havia sido acusado de participação na insurreição armada promovida pela Aliança
Nacional Libertadora (ANL) contra o governo federal. Em 1941, devido a motivos de saúde, teve que se afastar
temporariamente do Ministério da Educação. No campo internacional exerceu o cargo de representante brasileiro
na Comissão Jurídica Interamericana, entre os anos de 1943 a 1955. Francisco Campos participou das
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tenha sido influenciada por setores conservadores da Igreja Católica – conduzidos por Alceu
Amoroso Lima –, esse político já tinha uma trajetória consolidada junto a Getúlio Vargas,
iniciada, em junho de 1929, quando articulou o apoio de Minas Gerais ao candidato gaúcho à
presidência da República. Depois da derrota de Vargas nas eleições concretizadas em março
de 1930, ele fez parte das articulações que criaram as condições necessárias para a realização
do movimento armado de outubro daquele ano, que pôs um ponto final na trajetória da
chamada Primeira República.
O surgimento do MESP trouxe consequências para a administração do Museu
Histórico Nacional, única instituição federal responsável pela guarda e manutenção dos bens
representativos do patrimônio histórico e cultural do país. O museu sofreu a interferência do
novo governo com a exoneração do diretor Gustavo Barroso, em 08 de dezembro de 1930.
A exoneração figura como um ato de retaliação ao apoio dado por Gustavo
Barroso à candidatura de Júlio Prestes nas eleições de 1930 e já era prevista devido ao clima
de ajuste de contas e perseguições aos opositores do novo governo, pois, mesmo antes do
comunicado oficial da destituição do cargo, Gustavo Barroso já era tratado como ex-diretor
do Museu Histórico Nacional49. Contudo, no dia seguinte à destituição oficial do cargo, o
jornal A Pátria50 destacou que o comunicado da exoneração foi recebido com surpresa por
Gustavo Barroso que, supostamente, não esperava o gesto do governo.
articulações empreendidas nos meios políticos e militares que levaram ao afastamento de Vargas e ao fim do
Estado Novo, em 1945. (Fonte: Francisco Campos – Biografia. CPDOC/FGV. Disponível em:
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/francisco_campos. Acesso em: 23 mar. 2021).
48
No campo específico da educação, Francisco Campos seguia as premissas da "Escola Nova", corrente teórica
trazida para o Brasil pelos educadores Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo. Reformou o sistema de ensino
secundário e desenvolveu uma política educacional priorizando o sistema universitário.
49
A exemplo do que ocorreu na notícia publicada pelo jornal Diário Carioca, em outubro de 1930, dando conta
da prisão do “ex-diretor”. Muito embora Gustavo Barroso tenha sido logo liberado, a notícia não deixaria de ser
veiculada pelos seus opositores políticos: “Vitoria, na capital da República, o movimento revolucionário de
regeneração da República, o sr. Gustavo Barroso, ex-diretor do Museu Histórico, foi recolhido preso, pouco
depois, ao 3º Regimento de infantaria. Ás quatorze horas de ontem, porém, aquele acadêmico e ex-deputado
cearense – fervoroso defensor dos crimes e das violências da política washingtoniana, foi conduzido á presença
do coronel Avila Lins, comandante do 3º Regimento de Infantaria, a quem solicitou liberdade e uma ressalva
para trocar pernas pelas avenidas da cidade, alegando que nada fizera contra os revolucionários, aos quais até
dispensava um pouco de simpatia ... É de fato, muito desplante e do ex-governista João do Norte. Mas, como ele,
se encontra muita gente boa. Todo mundo quer prestar adesão de última hora.” (Adesionistas de última hora:
Gustavo Barroso e outros membros da família... In. Diário Carioca. 25/10/1930) [grifos nossos]
50
O periódico carioca A Pátria foi fundado em 14 de setembro de 1920, por João Paulo Emílio Cristóvão dos
Santos Coelho Barreto. Este jornal teve uma curta existência, sendo extinto em 1940. Em seu primeiro ano de
vida esse jornal tinha uma orientação política contraria ao governo, empreendendo duras criticas ao presidente
Epitácio Pessoa. Contudo, m 1921, o periódico passou a ser administrado por Francisco Valadares (nomeado
Distrito Federal, em 1922), tendo A Pátria a assumir uma posição governista que seria mantida durante o
governo Washington Luís (1926 – 1930). Contudo, em 1929, Lindolfo Collor, então deputado federal pelo
Partido Republicano Rio-Grandense (PRR), chegou à direção do jornal e passou a apoiar a Aliança Liberal,
“criticando o governo de Washington Luís e promovendo a candidatura de Getúlio Vargas à presidência da

63

Por decreto de ontem, do Governo Provisório, foi demitido do cargo de diretor do
Museu Histórico Nacional, o imortal dr. Gustavo Barroso. O simpático acadêmico
não esperava pelo gesto do governo, porquanto foi desferido de surpresa, sem
anúncio prévio, sem “bilhete azul” e, daí o seu formidável estrilo... Além disso, no
seu modo de ver, nada justifica o seu afastamento do Histórico Museu, a sua menina
dos olhos, pois, estava disposto a prestigiar o atual governo como sempre prestigiou
os anteriores e como pretendia fazer com o de “seu” Julinho... se viesse, para o que
assinara o celebre manifesto dos intelectuais brasileiros. (O Estrilo do Sr. Gustavo
Barroso: quem dará posse ao seu substituto? In: A Pátria, Rio de Janeiro,
09/12/1930) [grifos nossos]

O periódico A Pátria, em 1930, foi favorável à Revolução de 1930 e à instalação
do Governo Provisório chefiado por Getúlio Vargas. Logo, não deixaria de anunciar a
demissão de Gustavo Barroso com certa dose de ironia, perceptível no texto pela expressão
“seu” Julinho. Na referida expressão, o pronome “seu” aparece colocado entre aspas,
indicando que aquela era uma opção exclusiva do depoente, enquanto o termo Julinho,
diminutivo usado por parentes e amigos próximos ao se referirem a Júlio Prestes, sugeria de
forma implícita a existência de uma relação de intimidade entre Barroso e o candidato
paulista.
A matéria jornalística, cujo título já trazia no termo “estrilo” a indicação de que
Barroso estaria zangado, protestando contra a sua demissão, procura trazer a fala do depoente,
que tenta se defender fazendo menção ao “Manifesto dos Intelectuais Brasileiros”, documento
assinado por diversos intelectuais em apoio à candidatura de Júlio Prestes nas eleições de
1930. Menção ao manifesto também apareceu no jornal O Globo51, de 10 de dezembro de
República”. Posteriormente, apoiou a deflagração da Revolução de 1930, assim como a instalação do Governo
Provisório chefiado por Getúlio Vargas. Porém, em 1931, o jornal foi vendido para Antenor Novais, a partir de
então passou a assumir posição política bastante distinta, imprimindo criticas severas ao governo, solicitou o
retorno a normalidade constitucional e se pós favorável a Revolução Constitucionalista de 1932, fato que lhe
rendeu severa censura por parte do governo. Durante os sete primeiros anos que Vargas esteve no poder, o A
Pátria se manteve com suas características oposicionistas. Em 1935, apoio a fundação da Aliança Nacional
Libertadora (ANL), e se opôs à promulgação da Lei de Segurança Nacional. Contudo, a repressão empreendida
pelo governo, acabou levando a mudanças paulatinas na linha editorial do jornal abandonando sua
combatividade política. A partir de 1937, passaria a apoiar integralmente o governo, a criticar as esquerdas e a
justificar a repressão policial. Três anos mais tarde, em 1940, consumido por serias dificuldades financeiras, A
Pátria saiu de circulação (FERREIRA, 2021).
51
O jornal carioca O Globo foi fundado em 29 de julho de 1925, por Irineu Marinho, se constitui em um
periódico de circulação nacional, estando ainda em atividade. Contexto político da década de 1920, O Globo, se
opôs a candidatura a Washington Luís à presidente da República e mostrou-se, ao mesmo tempo em que se
revelou simpatizante do movimento tenentista e à Coluna Prestes. Em 1929, o jornal, à medida que a Aliança
Liberal adquiria expressão nacional, passou a se aproximou de seus postulados, passando a apoiar a candidatura
Vargas já nos momentos finais da campanha eleitoral. Esse periódico mostrou favorável à Revolução de 1930,
contudo teria se mostrado a favor da volta a normalidade constitucional, defendendo por meio da eleição de uma
assembleia constituinte. Em junho de 1932, O Globo, apoiou a eclosão da Revolução Constituinte de São Paulo.
No ano seguinte, em 1933, apoiou a realização das eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Contudo,
não se manifestaria favorável a Constituição de 1934, nem muito debateu o fato desta ter permitido a Getúlio
Vargas permanecer no poder por meio da eleição indireta. Já em 1935, O Globo se revelou contrario a formação
da Aliança Nacional Libertadora (ANL) e da Ação Integralista Brasileira (AIB), por considera-las extremistas e
perigosas para a democracia. No mesmo ano, o jornal apoiaria a promulgação da Lei de Segurança Nacional.
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1930, que, ao noticiar a exoneração de Gustavo Barroso, destacou que a assinatura do
manifesto, até então, não havia gerado ações violentas de retaliação contra Barroso.
O sr. Gustavo Barroso foi dispensado do cargo de diretor do Museu Histórico, que
vinha exercendo desde a criação do mesmo, no governo Epitácio. Em carta que
dirigiu ao ministro o diretor demitido protestou contra o ato do governo, alegando
que requerera uma devassa na sua administração, a fim de que apurassem quaisquer
falhas porventura havia, o que não foi feito. Tendo assinado o famoso manifesto dos
intelectuais, em favor da candidatura Prestes, o sr. Gustavo Barroso estava entre
outros homens de letras e artistas que não foram importunados por nenhum ato de
violência. Na sua carta ao ministro que o demitiu o sr. Gustavo Barroso firma um
protesto, que há de influir no ânimo de quantos acompanham a conduta do governo.
Para a direção do Museu Histórico foi escolhido o sr. Rodolphe Garcia, que é uma
competência incontestável. Ao que parece o sr. Gustavo Barroso vai recorrer no
caso, uma vez que a sua demissão não se apoiou em nenhum motivo que o
desabone. (O Museu Histórico tem novo diretor: foi dispensado o senhor Gustavo
Barroso. In: O Globo, Rio de Janeiro, 10/12/1930) [grifos nossos]

Nesse ponto, é importante lembrar que o discurso revolucionário de Vargas
colocava em dúvidas o futuro do Museu Histórico Nacional, pois durante a campanha havia
utilizado como slogans o compromisso de acabar com tudo que fizesse menção à memória da
Primeira República. Contudo, a imediata nomeação de Rodolphe Garcia para o cargo de
diretor do Museu indica que o caso não se configurou, por parte do governo, como um ato
voltado para o fechamento, desmonte ou descaracterização daquela instituição. Incluído no rol
da política cultural do governo provisório, o MHN não sofreria maiores abalos com a troca do
seu diretor. Entretanto, a exoneração do antigo diretor, supostamente realizada sem aviso
prévio e mesmo sem apresentar maiores justificativas, ainda seria tema de intensos debates.
Não tardou para que a notícia da exoneração ganhasse as páginas dos jornais,
cercada por uma polêmica quanto ao motivo da destituição do cargo. O jornal Correio da
Manhã52 noticiou a demissão de Gustavo Barroso, fazendo uma pequena retrospectiva dos

Passando a se declarar anticomunista e se revelando contrario ao integralismo. Em 1937, a partir da instalação do
Estado Novo, e da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que submeti a impressa a censura
do governo, o jornal passou a evitar tratar do contexto político nacional, dando destaque à seção de esportes e a
divulgação
do
o
noticiário
internacional
(Fonte:
O
Globo.
Disponível
em
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/globo-o. Acesso 31 jul 2021.)
52
O jornal carioca Correio da Manhã, fundado por Edmindo Bittencourt em 15 de janeiro de 1901, ficando em
funcionamento até 08 de julho de 1974. No campo político esse periódico se caracterizou como um jornal de
oposição. Em março de 1929, o jornal passou a ser dirigido por Paulo Bittencourt, filho de Edmindo Bittencourt .
Nesse mesmo ano, o Correio da Manhã, se pós favorável a candidatura de Getúlio Vargas a presidência da
republica, e no ano seguinte, apoiou a deflagração da Revolução de 1930. Contudo, durante o Governo
Provisório, Getúlio Vargas contaria apenas com o apoio parcial do Correio da Manhã, que passou a desenvolver
uma posição ambígua, ora apoiando ora se opondo as medidas do governo. Em 1932, o jornal aderiu ao
movimento em favor da constitucionalização de São Paulo, e se declarou não ter ligação político partidária. Em
1934, promoveria ampla cobertura das atividades da Assembleia Nacional Constituinte. No ano seguinte, em
1935, se opôs a criação da Lei de Segurança Nacional. Contudo, em 1937, se revelou favorável a candidatura do
ministro José Américo de Almeida à presidência da República. No inicio do mês de novembro de 1937 procurou
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últimos acontecimentos. Para tanto, informou que, no dia 02 de dezembro de 1930, Gustavo
Barroso havia entregado pessoalmente a Francisco Campos um relatório prestando conta do
período em que administrou o Museu, no qual solicitava que fosse realizada uma investigação
sobre a administração do órgão, bem como sobre a vida particular do seu diretor, “de maneira
a ficar provado que servira ao país sem ônus”53. Contudo, o pedido não foi atendido e, no dia
08 de dezembro, Gustavo Barroso receberia o comunicado da sua exoneração por meio de
uma carta expedida pelo ministro da educação, nos seguintes termos:
Ilmo. Sr. Dr. Gustavo Barroso. No momento em que o governo provisório, a pedido
vosso, resolve conceder-vos exoneração do cargo de diretor do Museu Histórico
Nacional, cumpro o grato dever de agradecer-vos efusivamente os assinalados
serviços que a vossa dedicação soube prestar a direção dos serviços a vós confiados.
Valho-me do ensejo para apresentar-vos os protestos de minha estima e
consideração. Francisco Campos (Museu Histórico: a demissão do escritor Gustavo
Barroso. IN. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 10/12/1930) [grifos nossos]

Gustavo Barroso, no entanto, passaria a contestar o termo “a pedido”, alegando
não ter solicitado a própria demissão e atribuindo tal fato a uma arbitrariedade cometida pelo
Ministro Francisco Campos:
No momento em que a Revolução vitoriosa apregoa a regeneração dos costumes
republicanos e o reinado da justiça, eu me admiro que v. ex., um jurista e um
estadista culto, comprometa essa arbitrariedade contra um funcionário que tem
consciência de haver sabido sempre cumprir o seu dever, que não exerceu nenhum
mandato político e que pôde andar de cabeça alevantada, porquanto jamais se sujou
em negociatas ou exorbitou de qualquer maneira de suas funções. O governo poderá
demitir-me, porém nunca a meu pedido, e sim violentamente. Aceite v. ex. os meus
protestos de consideração – Gustavo Barroso (Museu Histórico: a demissão do
escritor Gustavo Barroso. IN. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 10/12/1930).

A exoneração ser atribuída a um ato pessoal do ministro Francisco Campos se
configura como uma tentativa de demonstrar que a atuação do ministro não se realizava em
consonância com os ideais da Revolução de 1930, caracterizada pela divulgação da renovação
dos costumes republicanos e o reinado da justiça. Dessa forma, Gustavo Barroso, ao limitar as

denunciar o eminente golpe de estado que ocorreria dias depois. A censura deflagrada com o inicio do Estado
Novo, o Correio da Manhã, manteve a oposição a Vargas, por meio de criticas políticas sutis (Fonte: Correio da
Manhã. Disponível em http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/correio-da-manha. Acesso
31 jul 2021).
53
“O dr. Gustavo Barroso, diretor do Museu Histórico, entregou pessoalmente ao dr. Francisco Campos,
ministro da Educação, uma exposição da maneira por que fundou e administrou a repartição a seu cargo, desde
1922 até agora. Nesse documento demonstrou que, enquanto o governo federal despendera, em verbas material,
durante anos, para aquele instituto a quantia de 468 contos, ele obtivera doações particulares em dinheiro, obras,
moveis e objetos no valor de 1.380 contos, e mais que nunca obtivera para si o menor favor da administração
publica. Terminava pedindo corretamente, lisamente, lealmente ao ministro, rigorosa devassa naquela repartição
e na sua vida particular, de maneira a ficar provado que servira ao país sem ônus.” (Museu Histórico: a demissão
do escritor Gustavo Barroso. In: Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 10/12/1930).
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suas críticas à atuação de um indivíduo específico, se esquivava do embate direto com o
Governo Provisório; assim, configurava-se uma narrativa em que o ministro, em nome do
governo, cometia o ato de violência arbitrário, comprometendo os ideais do próprio governo
que representava.
No impasse entre a palavra do Ministro da Educação e a do ex-diretor do Museu
Histórico, a segunda parece ter adquirido maior força. O jornal Diário de Notícias54, no corpo
da matéria intitulada As exonerações a Pedido, escrita pelo jornalista Nobrega da Cunha,
teceu críticas à atuação de Francisco Campos, destacando que o processo de exoneração de
Gustavo Barroso estava empregando antigas práticas das oligarquias, fato que comprometida
a obra da Revolução de 1930.
O ministro da educação autoridade que tem de ser, acima de tudo, um exemplo
constante do espírito da Revolução. ... não há quem possa compreender como, nesta
hora de regeneração revolucionária de costumes, haja um ministro sem causa
justificada, um diretor de repartição a ainda lhe falte a verdade em documento
assignado de seu próprio punho... se o ministro começa a empregar os processos da
oligarquia, inventando pedidos que não foram feitos e escrever cartas insinceras,
breve estará comprometida a obra da Revolução (CUNHA, Nobrega. As
exonerações a pedido. IN. Diário de Notícias, Salvador/BA, 11/12/1930)

Cumpre lembrar que o periódico baiano Diário de Notícia, no período de
publicação desse material, possuía uma orientação governista e muito provavelmente não
tinha a menor intenção de promover críticas contundentes às determinações do governo. Esse
fato nos permite compreender melhor o porquê das ações do ministro Francisco Campos
terem sido analisadas no campo pessoal, sem interligação com possíveis deliberações de
Getúlio Vargas. Contudo, nunca é demais destacar que o ministro estava a serviço do
Governo Provisório, cujas ações não poderiam ser praticadas sem a anuência dos seus
superiores. Dessa forma, a censura ao emprego de práticas das oligarquias pelo novo ministro
não chegou a abalar a decisão de afastamento do antigo diretor do Museu Histórico. Portanto,
embora a exoneração permanecesse circunscrita ao campo das rivalidades pessoais e
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O periódico Diário de Notícias teve origem na cidade de Salvador, capital da Bahia, ainda no século XIX.
Fundado no dia 13 de março de 1875, permaneceu em circulação por mais de noventa anos, sendo fechado em
1979. Este jornal, sempre esteve ligado à linha política conservadora, durante os eventos que marcaram o final
da Primeira Republica, o desenvolveu uma posição dualista, tendo inicialmente se opondo a Aliança Liberal e a
Revolução de 1930. Contudo, após a deposição do presidente Washington Luís e instalada a junta governativa, o
periódico passaria a apoiar os o novo governo. No nível estadual, o Diário de Notícias se mostrou favorável a
todos os “governos pós-revolução, principalmente o de Juraci Magalhães, que foi o mais duradouro (setembro de
1931 a novembro de 1937), e tornou-se eficiente porta-voz do Partido Social Democrático (PSD), agremiação
situacionista”. Em 1943 o Diário de Notícias teria a sua trajetória alterada, ao vendido a Assis Chateaubriand,
passando a fazer parte da rede dos Diários Associados (FONTES: Diário de Notícias. Disponível em
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/diario-de-noticias-salvador . Acesso 31 jul 2021).
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perseguições políticas, ela não foi alvo de maiores revisões por parte do governo de Getúlio
Vargas.
Gustavo Barroso falaria sobre a sua exoneração em entrevista concedida ao
periódico O Jornal, publicada no dia 12/12/1930, quando destacou que iria protestar
juridicamente contra o ato que o retirou da direção do MHN. Em sua fala, realizou um breve
histórico dos oito anos em que esteve à frente da direção do Museu, o trabalho realizado para
organização e aquisição de doações particulares de peças e verbas para a manutenção daquela
instituição. Ressaltando não ter sido formalmente acusado de incompetência ou desonestidade
durante o exercício do cargo, atribuía a sua demissão a um ato do governo de perseguição
pessoal de caráter político.
Afastado da política há 15 anos, desde quando deixei a Câmara Federal, tenho
vivido todo esse tempo para o Museu, para o jornalismo, que é a minha profissão, e
para as letras. Amigo do sr. Júlio Prestes, tomei alguma parte na sua campanha
eleitoral escrevendo três ou quatro artigos nos jornais paulistas, artigos de tese, sem
violência sem insultos, sem mesquinharia. Depois do pleito de 1º de março, recolhime a absoluto silêncio. Mas não reneguei e não renego os vencidos de outubro.
Foram meus amigos leais e não sou ventoinha nem ingrato. Todavia prestaria
lealmente meus serviços a nação, sem me envolver em política, em qualquer regime.
Não quis, porém, o destino que me fosse dada anistia, e castigaram-me a
honestidade, a dedicação e os assinalados serviços, arrancando-me o ganha-pão (A
demissão do sr. Gustavo Barroso: O ex-diretor do Museu Nacional expõe a O
JORNAL as razoes porque protestara judicialmente contar o ato que o afastou
daquele cargo. In: O Jornal, Rio de Janeiro, 12/12/1930)

Portanto, Gustavo Barroso passou a admitir que o motivo para a exoneração seria
o apoio dado à candidatura de Júlio Prestes nas eleições de 1930. No entanto, minimizou a sua
atuação na campanha eleitoral. Sendo injustamente demitido, ficou sem o cargo que era a
fonte de seu sustento. Nesse ponto, é importante destacar que o salário recebido pelo cargo de
diretor do MHN não era a única fonte de renda de Gustavo Barroso, que no período também
atuava como jornalista e escritor nacionalmente conhecido pela expressiva produção literária.
Logo, ao utilizar o argumento da perda do “ganha-pão”, Barroso tem a intenção clara de
chamar a atenção dos leitores do jornal para a retaliação política da qual era alvo, construindo
uma imagem de vítima, na tentativa de colocar a opinião pública contra a exoneração,
estratégia que parece não ter surtido efeito.
No rol dos motivos elencados para a sua exoneração, estava a assinatura do
“manifesto a favor de Júlio Prestes”, fato que não passaria despercebido pelos jornais do
período. Assim, o periódico O Nordeste, em circulação no estado do Ceará, terra natal de
Gustavo Barroso, às vésperas do Natal, publicou na coluna “Pontos de Vista” uma crítica à
demissão de diretor do Museu Histórico Nacional, para tanto, polemizou o termo “a pedido”:
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Uma de duas, pois. Ou se trata de um mal-entendido, que precisa de reprovado, para
bem do bom nome da administração, ou, então, o “a pedido” foi, o que se diz na
gíria, uma tapeação, como era costume no regime antigo, quando se queria afastar
um serventuário digno mas indesejável para os poderosos do momento. Mas nem
por esse lado se justifica a demissão de Gustavo Barroso. O mesmo não era político
militante. Não se meteu em conchavos nem fazia parte de partidos. O de que o
acusam é de haver assinado um manifesto recomendando aos intelectuais a
candidatura Júlio Prestes. (NETO, Junior. Ponto de Vista: a demissão de Gustavo
Barroso. In: O Nordeste, Ceará, 24/12/1930) [grifos nossos].

Mas o apoio a Júlio Prestes não custou apenas o cargo de diretor do MHN, teve
consequências também no seio da própria Academia Brasileira de Letras. Ele ocasionaria a
perda da eleição de 1930 na instituição, na qual Gustavo Barroso era candidato a presidente.
Segundo notícia veiculada na coluna “Ecos”, do jornal O Globo, em 20 de dezembro de 1930,
uma crise aguda envolveu a Academia por ocasião da escolha do seu novo presidente, quando
os imortais, buscando se proteger e cedendo às exigências do contexto político do período,
optaram por não seguir a tradição no pleito para sucessor do cargo.
Uma regra fixada proibiu as reeleições, assentando o critério do rotativismo
periódico para os cargos. Em virtude dele fora resolvida a escolha do Sr. Gustavo
Barroso para suceder, na presidência, o sr. Aloysio de Castro, cujo mandato se
extinguiu. A resolução era unanime. Aconteceu, porém, que, há dias, por motivos
que permanecem ocultos, o governo discricionário demitiu o sr. Gustavo Barroso do
cargo de diretor do Museu Histórico, cargo que ele vinha exercendo desde a criação
do mesmo. Seus colegas de imortalidade perceberam que o sr. Gustavo Barroso não
se encontrava nas boas graças das alturas. Daí uma reviravolta na escolha do
presidente... Correndo o pleito, a unanimidade, favorável à eleição do sr. Gustavo
Barroso, se metamorfoseou em unanimidade contraria à mesma. Houve balburdia e
o sr. Ramiz Galvão não se conformou com o papel de para-brisas, refugando a sua
eleição, de última hora ... O sr. Gustavo Barroso desistiu de tudo e a imortalidade
está em crise ... Daí se extrai uma rude sabedoria, segundo a qual se verifica que não
são os mortais, apenas, que se deixam influir pelos sentimentos subalternos, da
defesa da vida... Os “imortais” também estão sujeitos as leis das contingências
humanas, que, ás vezes, mandam raciocinar sob os auspícios das vísceras
subalternas [...]. (Ecos. In: O Globo, Rio de Janeiro, 20/12/1930)

A versão de que a derrota de Gustavo Barroso, nas eleições para presidente da
ABL, teria sido motivada por questões políticas ligadas ao Governo Provisório parece ter sido
um fato aceito e divulgado por outros periódicos até o final do mês de dezembro de 1930.
Assim, a questão voltaria a ser noticiada na coluna “Letras e Artes”, do Jornal Correio da
Manhã, que fez críticas à posição dos membros da Academia, destacando a derrota de
Barroso como uma declaração de adesão da Academia à Revolução de 1930:
O caso da Academia Brasileira, está dando que falar... Quebrando uma velha
tradição da casa, o sr. Gustavo Barroso deixou de ser eleito presidente: - Por quê? –
Um motivo simples: o sr. Gustavo Barroso não é “pessoa grata” do novo governo, e
a Academia, que sem se lembra do sr. Afrânio de Mello Franco, nem do sr. José
Américo de Almeida, nem do sr. Collor cometera a imprudência de eleger o sr.
Mangabeira, não quer se meter em novas complicações... era preciso aderir à
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Revolução. Mas, essa adesão ainda não está completa: aí vem a escolha do sucessor
de Silva Ramos... Aproveitem a oportunidade, srs. da Academia (Letras e Artes. In:
Correio da Manhã. 24/12/1930).

Ainda no Correio da Manhã, o jornalista João Carioca enfatizou os ecos da
Revolução de 1930 dentro da Academia, teceu críticas mordazes à derrota de Gustavo
Barroso – o João do Norte – nas eleições, mais uma vez atribuindo-a a uma mudança de
postura dos membros da Academia, que teriam abdicado do conservadorismo para se alinhar
com os novos rumos do governo federal.
A maioria declarou lealmente que a Academia era conservadora, mas, para viver em
paz e arranjar, empregos públicos para os acadêmicos ou para filhos e genros dos
acadêmicos, convinha ser revolucionário. O sr. João do Norte que fosse para o diabo
que o carregasse. E elegeram logo o sr. Francisco de Magalhães, que não foi da
Revolução, mas é, de vezes, da Agitação. (CARIOCA, João. A Revolução na
Academia. In: Correio da Manhã, 24/12/1930)

Os ecos do contexto político nacional nas decisões internas da Academia também
foram destacados pelo jornal Diário de Notícias que, na edição do dia 28 de dezembro de
1930, deu conta das causas que teriam levado os imortais a vetarem a eleição de Gustavo
Barroso à presidência. Dessa forma, o envolvimento político da Academia seria o principal
motivador da derrota, configurando-se como uma tentativa dos acadêmicos de se alinharem
com o novo governo, apagando a má impressão deixada pelo apoio dado à candidatura de
Júlio Prestes. Fruto do jogo das conveniências, a derrota de Gustavo Barroso, motivou a
quebra do regulamento interno daquela instituição.
Mão grado, entretanto, a dura prova, que tantas situações cômodas vêm
desmanchando na existência de certos cavalheiros, impudentes existem que ainda
tentam, no mesmo terreno, uma nova aventura, como se o mundo não fosse esférico
e varia a sorte dos homens... Longe de nós qualquer alusão, por longínqua que seja á
Academia brasileira de Letras. É certo que essa agremiação literária, não por estar
integrada no espírito do Brasil Novo, mas por conveniências indeclináveis
(conveniências, ou imposições?) está quebrando as determinações do seu
regulamento e alterando, mesmo, a praxe ali observada até agora, em cargos de
eleição, como se a ordem e os direitos conquistados não tivessem qualquer
expressão dentro do “augusto sodalício”. (A política na Academia de Letras: causas
que teriam levado o “ilustre sodalício” a vetar a candidatura do sr. Gustavo Barroso
à presidência. In: Diário de Notícias, 28/12/1930)

Apesar de levantar dúvidas quanto à conveniência ou imposição da derrota de
Barroso, o texto não teceu maiores comentários com relação a esse ponto; cabe destacar que o
periódico baiano Diário de Notícias era favorável ao governo, portanto, entrar em conflito
deflagrando maiores acusações contra os líderes do Governo Provisório não era objetivo do
autor, que se manteve circunscrito aos conflitos internos da Academia Brasileira de Letras.
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A um só tempo, o apoio a Júlio Prestes rendeu como consequências para Gustavo
Barroso a perda do cargo de diretor do Museu Histórico Nacional e da eleição à presidência
da Academia Brasileira de Letras, episódios de caráter irrevogável cujos protestos e críticas
jornalísticas não seriam capazes de modificar. Assim, a instauração do Governo Provisório
trouxe para Barroso o afastamento das duas instituições tidas como sendo de maior relevância
para a sua vida profissional.
No caso específico do Museu Histórico Nacional, a responsabilidade pelo ato de
exoneração recaiu mesmo sobre o ministro Francisco Campos. Em meio às diversas notícias
de jornais sobre a exoneração de Barroso, o chefe do Governo Provisório, o sr. Getúlio
Vargas, não foi diretamente responsabilizado pelo ocorrido. Em suas entrevistas, o próprio
Gustavo Barroso procurou silenciar, não fazendo considerações quanto a uma possível
interferência do presidente.
No ano seguinte, 1931, o embate Campos versus Barroso se manteve, sendo
reduzido a um ato praticado unilateralmente pelo ministro e circunscrito a uma questão
pessoal, sem maiores conotações políticas. O caso seria relembrado em meios às duras críticas
dirigidas ao trabalho desenvolvido pelo ministro, bem como a solicitações para saída de
Francisco Campos do Ministério da Educação e Saúde. Assim, no início do mês de maio, o
jornal Diário de Notícias publicou o editorial intitulado Revelações: a Mentira em Face da
Educação, no qual destacava:
O sr. Francisco Campos inaugurou os seus atos de ministro da Educação executando
uma capoeiragem muito comum nos meios burocráticos: atribuiu ao sr. Gustavo
Barroso o pedido de exoneração do seu cargo de diretor do Museu Histórico. Esse
golpe de prestidigitação ocasionou uma carta esclarecedora do ilustre escritor que
todo mundo leu e todo o mundo comentou. Esse primeiro gesto definiu o homem
que o Brasil novo colocará à frente do Ministério da Educação, criado, tão somente,
para atender aos interesses da obra educativa iniciada entre nós por alguns raros
idealistas. Compreendeu-se, desde logo, que o político mineiro iria utilizar-se da sua
função para fins particulares (Revelações: a mentira em face da educação. In: Diário
de Notícias, Rio de Janeiro, 03/05/1931)

A situação do ministro junto ao governo foi se agravando nos dias seguintes e, no
final do mês de agosto, sua exoneração se tornaria uma realidade. Contudo, ela viria por
iniciativa do próprio Francisco Campos que, em 31 de agosto de 1931, entregou uma carta a
Getúlio Vargas colocando o cargo à disposição do chefe do Governo Provisório. Entretanto,
mais uma vez, os jornais não deixaram de aproveitar a ocasião para relembrar a exoneração de
Gustavo Barroso, a exemplo da notícia veiculada no jornal Diário de Notícias, que, logo de
início, destacou com ironia: “O sr. Francisco Campos vai ser exonerado, “a pedido”, do
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Ministério da Saúde Pública, como o foi do Museu Histórico o sr. Gustavo Barroso: contra a
sua própria vontade”.
O sr. Francisco Campos, apesar de todos os estímulos do sr. Antônio Carlos, com as
suas manobras para envolver e comover o chefe do Governo Provisório, e apesar
também dos apelos desesperados dos secretários do sr. Olegário Maciel, o sr.
Francisco Campos – repetimos – “entregou os pontos”, na esperança de poder dizer
amanhã que sai do Ministério por sua própria e espontânea vontade. Nisso está a
diferença entre o seu e o caso do sr. Gustavo Barroso: enquanto o escritor e
acadêmico foi vergonhosamente exonerado sem haver solicitado coisa alguma, pelo
contrário, protestando com hombridade contra a mentira do ministro, o sr. Francisco
Campos sai despejado, fingindo de importante, depois de ter empregado todos os
meios para não largar o cargo. (Muitas novidades na frente ocidental: resolvida,
finalmente, a substituição do sr. Olegario Maciel. In: Diário de Notícias, Rio de
Janeiro, 01/09/1931)

Três dias mais tarde, em 03 de setembro de 1931, o jornal Diário de Notícias
voltaria a abordar a saída do Ministro da Educação e Saúde Pública, destacando a exoneração
de Gustavo Barroso como parte das justificativas para o afastamento do Ministro:
O sr. Getúlio Vargas, vencido pelo clamor generalizado da opinião brasileira,
despediu ontem do Ministério o sr. Francisco Campos, ato que já deveria ter
praticado há muitos meses, para decoro do governo e moralização do ensino. O
jovem político legionário, cujo único título de capacidade, segundo afirmação dos
seus próprios conterrâneos, era o de ser “douto entre doutos de Dôres de Indaya”,
não teria permanecido naquele posto, desde o dia em que exonerou, “a pedido” o sr.
Gustavo Barroso, se espírito revolucionário fosse uma realidade, porque não podia
ser ministro da Educação um homem que, em carta de seu próprio punho, teve a sem
cerimônia de mentir oficialmente (Educação e Saúde Pública: o Sr. Francisco
Campos vae, mesmo, pregar em outra freguesia... In: Diário de Notícias, Rio de
Janeiro, 03/09/1931)

Embora os jornais do período tenham levantado hipóteses quanto às possíveis
influências da exoneração de Gustavo Barroso no processo de afastamento do Ministro, o
desligamento de Francisco Campos foi motivado pelas disputas políticas deflagradas no
âmbito do estado de Minas Gerais. Na qualidade de representante de Minas junto ao Governo
Provisório, Francisco Campos dispunha dos elementos políticos necessários para intervir e
controlar a política estadual. Em agosto de 1931, Campos apoiaria Olegário Maciel na
resistência à mal-sucedida tentativa de golpe militar deflagrada por Osvaldo Aranha para
colocar Virgílio Melo Franco no comando do governo mineiro. Logo depois, Osvaldo Aranha
direcionaria duras críticas contra Francisco Campos junto a Getúlio Vargas, questionando a
fidelidade do então ministro ao Governo Provisório. Diante desse fato, Francisco Campos
pediu exoneração do cargo de ministro, solicitação prontamente acolhida por Getúlio Vargas.
Contudo, Francisco Campos ficaria pouco tempo afastado do ministério. Exonerado em 31 de
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agosto de 1931, voltaria ao cargo menos de quatro meses depois, quando, em 02 de dezembro
de 1931, Getúlio Vargas o nomeou novamente Ministro da Educação e Saúde Pública55.
Contudo, ao contrário do que ocorria com Francisco Campos, naquele ano
Gustavo Barroso não foi reconduzido ao seu antigo cargo. A partir de então, silenciaria sobre
o assunto, dedicando-se ao trabalho de jornalista e escritor: produziu textos de cunho
jornalístico e pesquisas históricas publicados em diversos periódicos nacionais – A Gazeta,
Fon-Fon, Diário de Notícias, Diário de Pernambuco, A Tarde, dentre outros – e ainda
publicou seis livros56 de sua autoria pelas editoras Companhia Editora Nacional, Editora
Americana e Civilização Brasileira.
Apesar da derrota nas eleições de 1930 para a Academia Brasileira de Letras,
Gustavo Barroso continuou se identificando como pertencente àquela instituição. Fato
comprovado pela análise dos 83 textos de sua autoria publicados no período de 08 de
dezembro de 1930 a 15 de novembro de 1932 e que se encontram na Hemeroteca Gustavo
Barroso. Neles, a Academia é citada em um total de 56 textos. E, de uma forma geral, no meio
intelectual, se manteve o mesmo padrão; a Academia foi citada por diversos autores como a
instituição de origem do escritor Gustavo Barroso.
O tema do Museu Histórico Nacional, bem como da preservação do patrimônio
histórico e artístico nacional, parece ter desaparecido da produção intelectual de Gustavo
Barroso, que era dada ao conhecimento público por meio das páginas dos jornais e periódicos,
durante os dois anos que esteve afastado do museu. Nesse ponto, cumpre destacar que,
durante o processo de sua exoneração, Barroso desenvolveria um discurso circunscrito à
defesa do trabalho desenvolvido no âmbito do MHN, não chegando a abordar a sua atuação
no processo de valorização, ou mesmo na solicitação de salvaguarda dos monumentos
nacionais.
O silêncio sobre o MHN seria quebrado em março em 1932, quando foi publicada
a matéria intitulada Uma Bandeira Gloriosa, na Revista Fon-Fon57, informando que Gustavo
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Segundo dados da Galeria de Ministro do Ministério da Educação, Francisco Luís da Silva Campos esteve à
frente daquele Ministério por dois períodos distintos, de 06/12/30 a 31/08/31 e de 02/12/31 a 15/09/32.
Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13517 . Acesso em:
19 jun. 2020.
56
Entre os anos de 1931 a 1932, Gustavo Barroso publicou os seguintes títulos: O Bracelete de Safiras (1931),
Aquem da Atlântida (1931), A Ortografia Oficial (1931), A Senhora de Pangim (1932), Osório, o Centauro dos
Pampas (1932), e Luz e Pó (1932).
57
Fon-Fon - revista brasileira criada no Rio de Janeiro (RJ) e que ficou em atividade por cinco décadas
consecutivas, circulando entre os meses de abril de 1907 e setembro de 1958.
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Barroso teria recebido a doação de uma bandeira originária da Guerra do Paraguai para ser
remetida ao MHN.
Para ser oferecida ao Museu Histórico Nacional, o sr. Adolpho Martins de Menezes,
filho do glorioso general da monarquia Bento Martins de Menezes, barão de Ijunhy,
remeteu de Uruguaiana, onde reside, ao nosso companheiro Gustavo Barroso,
organizador e fundador daquele instituto patriótico, a gloriosa bandeira do 17º corpo
provisório de cavalaria da Guarda Nacional gaúcha na Guerra do Paraguai. (Uma
Bandeira Gloriosa. In: Fon-Fon. 12/03/1932)

No anúncio de recebimento dessa doação, há clara intenção de manter a imagem
de Gustavo Barroso aliada ao papel de fundador e organizador do Museu. Apesar da
exoneração, esse dado da sua biografia não seria facilmente desprezado. A bandeira viria
acompanhada de uma carta, publicada na íntegra no corpo da reportagem, na qual o sr.
Adolpho Martins de Menezes solicitava que o objeto fosse remetido ao MHN.
[...] Rogando-vos o obséquio de a oferecer ao nosso Museu Histórico Nacional o por
V. E. em tão boa hora organizado e onde devem ficar depositados todos os
documentos que disserem respeito a nossa história. O objeto que lhe remeto está
nesse caso. (Uma Bandeira Gloriosa. In: Fon-Fon. 12/03/1932)

Podemos perceber, no trecho supracitado, mais uma vez, a confirmação da
imagem de Barroso como homem responsável pela obra de organização do MHN, local de
guarda dos documentos da história do Brasil. Vale lembrar que a Revista Fon-Fon era dirigida
por Gustavo Barroso (a partir de 1916), logo, a publicação da carta figura como uma
estratégia do próprio Barroso a fim de comprovar o reconhecimento público do seu trabalho
junto ao MHN, bem como a continuidade do seu papel de intermediador na aquisição de
peças para o acervo daquela instituição.
Ainda em 1932, longe das páginas dos jornais, segundo Daryle Willians (1997),
Gustavo Barroso procurou se aproximar do presidente Getúlio Vargas, iniciando uma
negociação vantajosa para ambos e que tinha o MHN como foco do debate. Desde a fundação,
a manutenção do MHN era, essencialmente, financiada por meio das doações dos patronos,
integrantes da elite política e econômica do período, que utilizavam o museu para legitimar
suas posições sociais, a exemplo do próprio Getúlio Vargas. A proposta de Gustavo Barroso
visava tornar Vargas o mais importante patrono do museu, garantindo-lhe um lugar de honra
junto a personalidades históricas de grande relevância como D. Pedro I, D. Pedro II, Duque de
Caxias, dentre outros. Ainda segundo Daryle Willians, para Vargas, o MHN figurava como
um ótimo instrumento para a elaboração da imagem de distinto estadista, herói nacional,
defensor e patrocinador de museus. Dessa forma, Vargas e o museu colaboravam mutuamente
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no processo de legitimação um do outro. Ao cabo do processo, Gustavo Barroso ganhou a
simpatia de Vargas, que em troca lhe devolveria o cargo de diretor do MHN, no final de 1932.
Nesse ponto, acreditamos que o acordo foi favorecido pela preservação da
imagem de Getúlio Vargas durante o processo de exoneração de Gustavo Barroso. Quando
esse último procurou direcionar o foco de suas acusações para o ministro Francisco Campos,
resumindo a questão a uma desavença pessoal, na realidade, estava evitando entrar em
conflito direto com Getúlio Vargas, deixando uma brecha para uma possível reaproximação
com o governante. Dessa forma, livre de qualquer embate pessoal, Gustavo Barroso pôde se
aliar a Vargas, trilhando o caminho para o almejado retorno à direção do MHN.
O segundo semestre de 1932 também foi marcado por mudanças na gestão do
MESP, quando o então ministro Francisco Campos foi afastado em definitivo do cargo, em 15
de setembro de 193258. É preciso salientar, a esse respeito, que a saída de Francisco Campos
do MESP não foi motivada pela querela pessoal com Gustavo Barroso, muito menos esse
último foi capaz de exercer qualquer influência política no processo de exoneração do
Ministro, como podem sugerir, ao leitor menos avisado, os textos jornalísticos do período. A
trajetória de Francisco Campos no MESP, desde 1931, vinha sendo impactada por seu
envolvimento nas disputas políticas em Minas Gerais e seus desdobramentos no interior do
Governo Provisório. Já em julho de 1932, com a deflagração da Revolução Constitucionalista
em São Paulo, o posicionamento político de Minas Gerais oscilou entre a adesão à
reivindicação dos paulistas e a defesa do Governo Provisório.
Foi no contexto da Revolução Constitucionalista que ocorreu a destituição de
Francisco Campos do MESP – assim como do cargo de Ministro da Justiça, que ele havia
assumido em caráter provisório no início do mês de março daquele ano. A demissão foi fruto
de uma manobra realizada por Olegário Maciel que, após romper politicamente com
Francisco Campos, escreveu a Getúlio Vargas acusando o ministro de participação na
organização, em Minas Gerais, de um movimento armado, liderado por Artur Bernardes, em
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Francisco Campo, no ano seguinte, em 1933, se candidatou a Assembléia Nacional Constituinte por Minas
Gerais, contudo não chegou a ser eleito. Em novembro do mesmo ano foi nomeado consultor-geral da República,
passando a resideri no Rio de Janeiro, então capital federal. Embora a gestão de Francisco Campos no Ministério
da Educação tenha sido de curta duração (1930 – 1932), a atuação desse político e intelectual junto a Getúlio
Vargas se propagou por todas as fases do chamado Primeiro Governo Vargas. Importante ideólogo da direita
brasileira da década de 1930, com convicções antiliberais, defendeu claramente a ditadura como o regime
político mais adequado à sociedade de massas, que então se formava no país. Francisco Campos, junto com
Azevedo do Amaral, é apontado por Ângela de Castro Comes (2005, p. 78) como um dos intelectuais que, no
contexto político da década de 1930, foram responsáveis pelo combate ao artificialismo político e do atraso do
Brasil, elaborando para tanto o projeto de Estado, então colocado em prática com o Estado Novo.
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apoio a São Paulo. As acusações eram falsas, contudo, motivariam a desconfiança de Vargas
e, em função disso, em 16 de setembro, Francisco Campos solicitou o seu desligamento dos
cargos que ocupava no governo, sendo prontamente atendido pelo presidente da República.
Para ocupar a pasta do Ministério da Educação e Saúde Pública, Getúlio Vargas
escolheria o mineiro Washington Pires59, que assumiu o MESP em 16 de setembro de 1932,
permanecendo no cargo até 25 de julho de 1934. Na gestão do novo ministro, Gustavo
Barroso viu a sua história ser atrelada ao MHN novamente, tema do nosso próximo tópico.

2.4. GUSTAVO BARROSO NOVAMENTE NO MUSEU HISTÓRICO NACIONAL: A
REPERCUSSÃO DO RETORNO

Gustavo Barroso foi reconduzido ao cargo de diretor do Museu Histórico
Nacional em 15 de novembro de 1932. Os jornais Correio da Manhã e A Batalha60 foram os
primeiros a noticiar o retorno de Gustavo Barroso à direção do MHN, dando conta que o
chefe do governo provisório havia assinado dois decretos na pasta do Ministério da Educação;
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Washington Ferreira Pires - nasceu em Formiga (MG) no dia 13 de fevereiro de 1892, morreu em Belo
Horizonte no dia 23 de novembro de 1970. Foi um médico, advogado, professor e político brasileiro. Iniciou a
vida política em 1923 quando elegeu-se deputado estadual. Em 1930 foi eleito deputado federal na legenda do
Partido Republicano Mineiro (PRM). Empossado em maio, exerceu seu mandato até a dissolução da Câmara em
virtude da vitória da Revolução de 1930, em outubro. Em 1934, foi eleito deputado federal por seu estado na
legenda do Partido Progressista (PP). Exerceu o mandato de maio de 1935 a 10 de novembro de 1937, quando o
advento do Estado Novo suspendeu o funcionamento de todas as câmaras legislativas do país. Retornou à cena
política apenas em janeiro de 1956, quando foi nomeado titular da Secretaria de Saúde e Assistência de Minas
Gerais pelo governador José Francisco Bias Fortes (1956-1961). Permaneceu no cargo até o dia 1º de agosto de
1958.
60
O periódico carioca A Batalha, foi fundado em 20 de dezembro de 1929, por Pedro Mota Lima, com o
objetivo principal de fornecer apoio a Aliança Liberal, também era ligado a integrantes do Partido Comunista
Brasileiro (PCB), defendia o movimento operário e o movimento tenentista. Em seu ano inicial, A Batalha,
realizava a cobertura das ações de políticos de oposição, publicando noticias de cunho esquerdista. Em 1930, o
jornal foi vendido a João Pallut, a partir de então ganharia um tom menos radical na defesa das classes
trabalhadoras, sendo mantida a oposição a Washington Luís e a seu candidato Júlio Prestes, bem como o
posterior apoio a Revolução de 1930 e a instalação do Governo Provisório. Em 1932, o jornal se mostrou
favorável a eclosão da Revolução Constitucionalista em São Paulo. No ano seguinte, 1933, endividado, o jornal
foi entregue aos credores, passando a ser administrado por Djalma Pinheiro Chagas, a partir de então assumiria
uma posição de oposição do Governo Provisório e as eleição de Vargas nas indiretas de 1934. Contudo, tal
oposição não se manteria por muito tempo, pois o jornal seria vendido a Júlio Barata, em 1934, que se
comprometeu com o apoia a Getúlio Vargas recebendo auxilio financeiro do governo. Em 1935, A Batalha,
combateu duramente a Aliança Nacional Libertadora (ANL). Em novembro de 1937 o matutino aplaudir
integralmente o golpe que instalou o Estado Novo. Dois anos mais tarde, em 28 de dezembro de 1939, Júlio
Barata foi empossado no cargo de diretor do setor de radiodifusão do Departamento de Imprensa e Propaganda
(DIP), fato que o impossibilitou de escrever em seu jornal, optou por fechá-lo, vendendo o título às Empresas
Incorporadas da União. O A Batalha saiu de circulação em 1940 (Fonte: FERREIRA, Marieta de Morais. A
Batalha. Disponível em http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/BATALHA,%20A.pdf.
Acesso 02 agos 2021).
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o primeiro, exonerando o sr. Rodolpho Augusto de Amorim Garcia61 do cargo de diretor do
Museu Histórico Nacional; e o segundo, nomeando Gustavo Barroso para substitui-lo62.
Cumpre aqui destacar que Rodolpho Augusto de Amorim Garcia, cuja exoneração
teria sido, oficialmente, realizada “a pedido”, não foi afastado do serviço público, pelo
contrário, no mesmo ano assumiria o cargo de diretor da Biblioteca Nacional (1932 a 1945),
no qual permaneceu até o final do Primeiro Governo Vargas (BRÖNSTRUP, 2017). Portanto,
a exoneração de Rodolpho Garcia figura como parte do jogo político do período,
caracterizando uma estratégia para acomodação de Gustavo Barroso de volta ao seu antigo
cargo.
Logo, o retorno de Gustavo Barroso à direção do Museu passou a ser tratada pelos
jornais como um ato de reparação contra a injustiça cometida em 1930. Se apropriando de um
trocadilho, o jornal Vanguarda63 ironizaria o afastamento do antigo diretor, afirmando que ele
fora demitido “a pedido” sem nada ter pedido.
Acaba de ser nomeado diretor do Museu Histórico, o sr. Gustavo Barroso. O
presidente da Academia de Letras exercia esse cargo em caráter vitalício, sendo dele
exonerado com o advento da Nova República por ser partidário do sr. Washington
Luís. Muito embora estivesse consignado no decreto de demissão o clássico a
pedido, o sr. Gustavo Barroso veio a público desmenti-lo, ressaltando a enormidade
do atentado praticado contra o seu direito. Renomeado agora, procurou o Governo
Provisório reparar apenas uma injustiça contra o direito adquirido. Certamente esse
ato faz parte de uma série de reparações (Volta à direção do Museu Histórico o seu
antigo diretor, que fora demitido “a pedido” sem nada ter pedido. In: Vanguarda,
17/11/1932) [grifos nossos]

Ao fazer a retrospectiva dos fatos, a nota jornalística é clara: Gustavo Barroso
havia sido exonerado em função das divergências políticas nas eleições de 1930, em um ato
de retaliação diretamente atribuido ao Governo Provisório64. No início do texto, o “caráter
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Segundo o pesquisador Gabriela D‟Avila Brönstrup (2017), Rodolfo Garcia foi diretor do Museu Histórico
Nacional (1930 a 1932), durante a sua gestão, encaminhou a proposta de criação do Curso de Museus – fundado
em 1932, ainda durante a sua gestão, por decreto do Governo Provisório –, além de ser professor aa disciplina
História Política e Administrativa do Brasil (período colonial), que fazia parte da grade curricular do Curso de
Museus.
62
Fontes: O sr. Gustavo Barroso voltou a direção do Museu Histórico. In: Correio da Manhã, Rio de Janeiro,
17/11/1932; O sr. Gustavo Barroso foi, novamente, nomeado diretor do Museu Histórico. In: A Batalha, Rio de
Janeiro, 17/11/1932.
63
Na Hemeroteca Gustavo Barroso, essa notícia parece com um pequeno recorte, tendo a referencia escrita
manualmente composta apenas pela data e o nome do periódico, porém sem maiores informações quanto ao local
de publicação desse periódico (Hemeroteca Gustavo Barroso, pasta nº 20 - 1932 2º Semestre a 1935 1º
Semestre). Sabendo que durnate a primeira metade da década de 1930, havia pelo menos três jornais com o
mesmo nome, publicados nos estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Pernambuco. Em função desse fato,
optamos por não fazer referencia a origem do jornal para não incorer em citação equivocada.
64
Romiro Gonçalves, no jornal A Democracia, na edição de 24 de dezembro de 1932, publicou o editorial
intitulado De Tripa Estufada os Barbados Voltam aos Empregos que a Revolução lhes Tomara, no qual com
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vitalício” do cargo exercido por Barroso foi destacado com uma certa dose de ironia,
evidenciando a arbitrariedade cometida pelo governo no ato de sua exoneração. Dessa forma,
a versão de que a exoneração teria sido motivada por questões pessoais entre Francisco
Campos, antigo ministro da educação, e Gustavo Barroso, ficaria em segundo plano nas
análises construídas em 1932.
A nomeação, destacada como um chamado a colaborar com o governo da
República, foi também justificada pela boa administração realizada por Gustavo Barroso na
sua gestão anterior, a exemplo da nota veiculada no jornal A República65, que enfatizava:
Por decreto recente do Governo Provisório, foi nomeado para o cargo de diretor do
Museu Histórico Nacional, o conhecido homem de letras, dr. Gustavo Barroso. Já
tendo exercido aquele mesmo cargo, com o brilho que marcou uma das mais
proveitosas administrações daquele departamento federal, o festejado membro da
Academia Brasileira de Letras, volta agora a dar o proveitoso contingente do seu
esforço ao governo da República. Esse registro, nós o fazemos com o mais vivo
sentimento de admiração pelo escritor de belezas surpreendentes das coisas da
região do nordeste, de que Gustavo Barroso é filho dos mais ilustres. (O novo diretor
do museu Histórico Nacional. In: A República, Rio de Janeiro, 20/11/1932)

A atuação do Governo Provisório, em meio à nomeação de Gustavo Barroso,
adquiriu o status de um ato de nobreza e justiça, que minimizou e, por vezes, perdoou a
“retaliação” praticada em 1930. Foi dessa forma que a revista Fon-Fon noticiou o regresso de
Barroso ao MHN.
Um ato de elevado e nobre espírito de justiça, emanado do governo provisório da
República, teve a mais grata repercussão nos altos círculos intelectuais do país e,
muito especial, nesta casa, onde os colegas e amigos de Gustavo Barroso exultaram
com a sua recente reintegração no cargo de diretor do Museu Histórico Nacional.
Afastado deste alto posto, que ocupou e sempre honrou desde a fundação daquele
instituto até outubro de 1930... Gustavo Barroso reempossou-se, há pouco dias, no
mesmo, logo após o gesto da mais nobre e legítima reparação que envolve o ato do
presidente da República, investindo-o, novamente, no exercício daquela honrosa
função pública. Legitima-se, assim, sobradamente, o ambiente de justificado jubilo e
carinhosa expansão com que os seus companheiros do FON-FON acolheram o
colega e o amigo, por ocasião de sua recente nomeação, ao mesmo tempo que
homenageavam, o escritor consagrado o ilustre presidente da Academia Brasileira de
Letras. (Gustavo Barroso volta à direção do Museu Histórico Nacional. In: Fon-Fon.
Rio de Janeiro, 26/11/1932)
muita ironia, fez críticas a demissões de Gustavo Barroso, promovida pelo Governo Provisório, em retaliação ao
apoio dado ao candidato Washinton Luís nas eleições de 1930. (GONÇALVES, Romiro. De tripa estufada os
barbados voltam aos empregos que a revolução lhes tomara. In: A Democracia. Rio de Janeiro, 24/12/1932)
65
O periódico A República, teve origem ainda no século XIX, na cidade de Natal, capital do estado do Rio
Grande do Norte. Fundado em 01 de julho de 1889, por Pedro Velho, então ex-governador do estado. O A
Republica desde o início se caracterizou como um jornal oficial, pertencente ao Departamento Estadual de
Imprensa (DEI), órgão do Governo do Rio Grande do Norte. O jornal chega ao amanhecer do século XX como
um órgão oficial do Partido Republicano do Rio Grande do Norte (PRRN) e do governo do Rio Grande do
Norte, sendo um veículo de divulgação das ideias políticas em Natal. Na atualidade é um dos periódicos mais
antigos ainda em atuação no estado.
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O argumento calcado na reparação dos erros cometidos sob o calor da Revolução
de 1930 abriu espaço para se fazer uma distinção entre o governo revolucionário, responsável
pela exoneração, e o governo de 1932, autor da nomeação. Naquele contexto, o discurso foi
desenvolvido entre os atos de dois governos distintos, caracterizando-os como elementos
igualmente distintos, embora os atores envolvidos no processo fossem os mesmos. Getúlio
Vargas se mantinha no poder, era o mesmo que dois anos antes havia autorizado a exoneração
de Gustavo Barroso, sem maiores observações.
Contudo, em 1932, Getúlio Vargas adquiriu um novo status, passando a ser
descrito como o responsável pelo ajuste de contas com os erros da Revolução de 1930. Essa
versão foi defendida pelo jornalista Américo Palha66, redator do jornal Democracia67, que, ao
noticiar o retorno de Gustavo Barroso ao cargo de diretor do MHN, destacou:
A Revolução de 1930, no tumulto dos seus primeiros dias, acalentou muitos erros e
muitas vinganças. Natural, que assim acontecesse. São contingências próprias de
todos os movimentos dessa ordem. Um desses erros tremendos, foi a demissão do
senhor Gustavo Barroso, do cargo de diretor do Museu Histórico. Nada mais justo,
mais digno e mais nobre do que a reparação de um erro. E foi o que fez o chefe do
Governo Provisório, reintegrando aquele ilustre brasileiro nas funções de que fora,
violentamente, afastado. O caso da exoneração de Gustavo Barroso se revestiu,
ainda, de um aspecto mais grave, porque teve todas as características de uma vileza
e de uma perfídia. O ministro Francisco Campos levou ao chefe do Governo
Provisório, iludindo-lhe a boa fé, o decreto que exonerava o senhor Gustavo
Barroso, com a nota: - “A pedido”. O diretor do Museu Histórico não pediu. Nem
pediria aquela demissão. O Museu era coisa sua. Foi obra sua. Foi trabalho seu. Ali
está o seu esforço, o seu dinheiro, a sua dedicação, o seu amor pelas relíquias e
nosso passado. O Museu Histórico é Gustavo Barroso. Recebendo um prédio vazio,
transformou-o naquilo que ele é hoje. Qual foi o crime funcional de Gustavo
Barroso, para ser punido? Nenhum. Isto é, ele teve um crime, um grande crime: era e
é amigo pessoal do sr. Júlio Prestes. (PALHA, Américo. Gustavo Barroso. In:
Democracia, 30/12/1932). [grifos nossos]

Nesta notícia é fácil notar que Américo Palha procurou construir uma imagem de
vítima para o próprio Getúlio Vargas que, iludido pelo ex-ministro Francisco Campos,
assinou, de boa-fé, a exoneração de Gustavo Barroso, sob a falsa justificativa de ser “a
pedido”. Contudo, Américo Palha não procurou problematizar as razões para a reparação não
ter sido realizada logo que o erro foi percebido. Getúlio Vargas, alçado à condição de
inocente, tinha o mérito de reparar o erro cometido pela Revolução de 1930, bem como por
66

No mês seguinte essa mesma notícia foi reproduzida pelos Jornal O Povo em circulação no estado do Ceará:
PALHA, Américo. Gustavo Barroso. In: O Povo. Ceará, 02/01/1933.
67
Na Hemeroteca Gustavo Barroso, a referencia ao jornal Democracia é realizada de forma manuscrita,
composta apenas pela data e o nome do periódico, porém sem maiores informações quanto ao seu local de
publicação (Hemeroteca Gustavo Barroso, pasta nº 20 - 1932 2º Semestre a 1935 1º Semestre. p. 61). Sabendo
que durnate a primeira metade da década de 1930, havia pelo menos dois jornais com o mesmo nome,
publicados nos estados do Rio de Janeiro e Ceará. Em função desse fato, optamos por não fazer referencia a
origem do jornal para não incorer em citação equivocada.
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seu ministro da educação, ficando com o bônus da imagem de governante digno,
comprometido com a verdade e a realização da justiça. Dessa forma, a imagem de Getúlio
Vargas permaneceria preservada, e a nomeação de Gustavo Barroso seria usada como um
meio de comprovar a honestidade e boa-fé do chefe de Estado. Por outro lado, é marcante o
nome do novo ministro da educação, sr. Washington Pires, não ser citado, apesar do MHN ser
uma instituição vinculada à pasta desse ministério, o que deixa implícita a tentativa de
valorizar a ação de Getúlio Vargas, acima de qualquer outro membro do governo.
Um segundo ponto relevante no texto de Américo Palha é a propagação da versão
de ser o MHN uma obra pessoal de Gustavo Barroso, na qual o diretor investira esforço,
trabalho e até mesmo o próprio dinheiro. Embora essa seja uma ideia construída durante a
década de 1920 e propagada pelo próprio Gustavo Barroso no processo de sua exoneração, em
1932, essa versão seria fortalecida e a imagem do Museu voltaria a ser confundida com a do
próprio Barroso. Nesse ponto, Américo Palha foi categórico ao afirmar: “O Museu Histórico é
Gustavo Barroso. Recebendo um prédio vazio, transformou-o naquilo que ele é hoje.”
(PALHA, 1932)
O jornal Folha do Povo68, em circulação no estado do Maranhão, na notícia
intitulada Gustavo Barroso e sua justa reintegração na Diretoria do Museu Histórico,
também abordaria o tema da exoneração e, do mesmo modo, buscou enfatizar a nobreza do
ato de justiça praticado por Getúlio Vargas, no retorno do antigo diretor ao MHN.
Pela intelectualidade maranhense, pelo honrado Interventor, pelos filhos da terra de
Iracema, e por todos os irmãos espirituais de Gustavo Barroso, foi recebida com
intensa satisfação, a notícia da sua reintegração no cargo de diretor do Museu
Histórico Nacional, precioso estabelecimento, que é sobretudo relicário das
grandezas do nosso passado e da nossa história. Feliz, sob todos os aspectos e pontos
de vista, foi o gesto do dr. Getúlio Vargas, fazendo voltar á Diretoria daquele
Museu, a individualidade marcante e invulgar de Gustavo Barroso, atual presidente
da Academia Brasileira de Letras, visto que foi ele, no Governo Epitácio, - senão o
fundador, - o devotado e sábio organizador daquela preciosidade artística, a que
sempre dispensara o maior dos carinhos e as luzes edificantes de seu privilegiado
talento. Resgatando, assim, uma dívida de inteira justiça, com a permanência,
imprescindível aliás, do fulgurante homem de letras, no cargo que tão
condignamente vinha exercendo, há mais de uma dezena de anos, o ato do Governo
Provisório veio ecoar, agradavelmente, enchendo de justificado contentamento, a
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O jornal Folha do Povo, foi fundado em 1923, na cidade de São Luiz, estado do Maranhão. Sob a direção do
médico Tarquínio Lopes Filho, o jornal se logo tornaria um dos principais periódicos em circulação na capital
maranhense. O Folha do Povo, nos seus anos iniciais, se caracterizou como um periódico de oposição,
realizando a divulgação ideias de cunho sociais e apontando diversas arbitrariedades cometidas pelo governo
contra os menos favorecidos. O seu diretor, Tarquínio Lopes Filho, no contexto político da década de 1920, faria
oposição ao governo, tendo cooperado com a Coluna Prestes, pregava a ideia de uma revolução armada com
vista à superação do poder das oligarquias. O jornal Folha do Povo apoiou o deflagrar da Revolução de 1930
bem como os seus desdobramentos no estado.
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todos os brasileiros bem formados de alma e de consciência cuja visão mental e
discernimento próprio lhes faz – acima das paixões e competições pessoas, – colocar
a justiça. E o Museu Histórico está de parabéns, porque muito e muito terá a lucrar
com a volta do seu fundador, do seu infatigável e culto Diretor. (Gustavo Barroso e
sua justa reintegração na Diretoria do Museu Histórico. In: Folha do Povo.
Maranhão, 29/12/1932)

Na notícia fica evidente a intenção do redator em consagrar a atuação de Gustavo
Barroso no processo de criação e organização do MHN, instituição responsável pela guarda
dos bens representativos da memória nacional. Logo, o retorno de Gustavo Barroso,
considerado o fundador culto e infatigável que tanto trabalhara para construir o museu desde o
início, representaria um ganho para aquela instituição. Dessa forma, a figura de Gustavo
Barroso é colocada como sendo de caráter imprescindível para o museu, capaz de conferir
àquela instituição as luzes edificantes do seu próprio intelecto.
Chama a atenção nessas versões a ausência de outros atores na história do MHN.
Gustavo Barroso foi imortalizado sem que houvesse referência a nenhum outro indivíduo que
tivesse colaborado com o trabalho de implantação e desenvolvimento do museu. Embora
estivesse em uma instituição federal, Gustavo Barroso é descrito como tendo trabalhado
sozinho, sem outros funcionários, gastando dinheiro do próprio bolso. Essa é a chave, o fio
condutor da narrativa que sobrepõe a figura de Barroso à imagem do próprio museu, levando
a crer que a instituição não seria nada sem o homem. Nesse processo, ocorreu a supressão do
período de atuação, bem como da figura de Rodolpho A. A. Gárcia, recém exonerado do
cargo de diretor, que veria o seu trabalho relegado ao esquecimento público.
Gustavo Barroso, no ano de 1932, foi eleito presidente da Academia Brasileira de
Letras69, empossado em 01 de setembro. Em função desse fato, foi constante a vinculação do
nome dessa instituição nas notícias que abordavam o regresso de Barroso ao MHN. A um só
tempo, Barroso havia recuperado os dois cargos perdidos com os desdobramentos da
Revolução de 1930. A partir de então, faria questão de enfatizar as funções de presidente da
Academia e diretor do MHN, cargos que lhe conferiam destaque social e legitimidade
profissional.
Até o final do ano de 1932, o regresso de Gustavo Barroso ao MHN ainda seria
amplamente divulgado. Em parte, isso se deu devido à iniciativa de se oferecer um almoço,
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Fonte: A crise da Academia: o sr. Fernando Magalhães mantem irrevogável a sua renúncia. In: A Noite,
25/08/1932; Solucionada a crise na Academia: o sr. Gustavo Barroso é o novo presidente. In: Correio da Manhã,
Rio de Janeiro, 02/09/1931.
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aberto à participação pública, em comemoração à sua nomeação 70. Mesmo em meio ao
anúncio da festividade, não se perderia a oportunidade para destacar a condição de Barroso
como vítima da Revolução de 1930, e a reparação realizada com o seu regresso ao cargo de
diretor do MHN. A esse respeito, podemos observar o artigo veiculado pelo jornal Correio da
Manhã, no qual o jornalista João José abordou as festividades em comemoração ao retorno de
Gustavo Barroso ao seu antigo cargo de diretor do MHN:
Vai ser oferecido, por estes dias, um almoço ao sr. Gustavo Barroso. Esse almoço é
uma demonstração de regozijo pela volta do historiador e homem de letras á direção
do Museu Histórico Nacional. Logo nos primeiros dias que se sucederam ao
movimento de outubro, nas confusões inevitáveis dos primeiros momentos, o sr.
Gustavo Barroso foi um dos sacrificados. Muitos outros que viviam empenhados
numa campanha direta contra os homens que a nova ordem de coisas fazia subir á
tona, tiveram o peito de aderir e serem até beneficiários da situação... há um tiroteio
na rua. As balas não trazem letreiros. E muita gente é ferida, nessas ocasiões, sem
saber, mesmo, porque... O sr. Gustavo Barroso, que não era político de partido e
apesar de haver sido político, foi sempre muito mais literato do que político,
apanhou nas costas um estilhaço de granada... A sua demissão foi uma surpresa...
não só para ele mesmo, como em face de outros cidadãos que ficaram refestelados
nos seus lugares e de outros, ainda, que apareceram para recolher favores... O
governo, em bora hora, vem de reintegrar o sr. Gustavo Barroso na direção do
Museu Nacional. Foi uma reparação justa. É um ato que eleva os que o promoveram
e praticaram. O sr. Gustavo Barroso foi o fundador do Museu. Era um diretor
exemplar no cumprimento dos seus deveres. Era um funcionário que honrava a
administração pública do país. Os seus amigos querem testemunhar-lhe, no almoço
que lhe vão oferecer, a simpatia com que veem restituído as suas antigas funções. É
uma bela e expressiva demonstração de apreço que o sr. Gustavo Barroso bem
merece. (JOSÉ, João. Um almoço de cordialidade. In: Correio da Manhã. Rio de
Janeiro, 05/12/1932)

A data escolhida para a realização das comemorações foi o dia 29 de dezembro,
dia do aniversário de Gustavo Barroso. Logo a celebração passou a ser caracterizada como
uma homenagem, um grande acontecimento social, a ser realizado no Cassino Beira-Mar,
com a presença de familiares, amigos, admiradores e personalidades do meio político,
artístico e intelectual do período.
Homenagens que vão ser prestadas ao dr. Gustavo Barroso, presidente da Academia
Brasileira de Letras – Vae constituir um verdadeiro acontecimento social o almoço
que os amigos e admiradores do dr. Gustavo Barroso, presidente da Academia
Brasileira de Letras, lhe oferecem por motivo da sua nomeação para o cargo de
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Os amigos, colegas e admiradores do ilustre escritor dr. Gustavo Barroso, presidente da Academia Brasileira
de Letras, jubilosos com o justo ato do Governo Provisório, confiando-lhe a direção do Museu Histórico
Nacional, resolveram oferecer-lhe um grande almoço-banquete, que se verificará em dias da próxima semana em
local previamente designado. As listas de adesão a esta festa de cordialidade intelectual acham-se a disposição
dos amigos, colegas e admiradores do ilustre acadêmico em poder das sentes pessoas: - sr. Adão Lima, no balcão
do “Jornal do Commercio”, sr. Sergio Silva, na redação do “Fon-Fon”, dr. Adelmar Tavares, no Palácio da
Justiça, dr. Olegario Mariano, na Academia de Letas, dr. Castro e Silva, no Jockey Club, Mauricio de Abreu, no
Museu Histórico, Dr. Alcibiades Delamare, no Círculo Católico, à rua Rodrigo Silva, n. 3. (Banquetes: Dr.
Gustavo Barroso. In: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 26/11/1932)
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Diretor do Museu Histórico Nacional. Essa homenagem será realizada dia 29 do
corrente as 13 horas no Salão Indiano do Casino Beira-Mar, sendo orador oficial o
acadêmico Adelmar Tavares. A essa expressiva prova de apreço já aderiram as
seguintes pessoas: Dr. Marinho Nobre de Mello, embaixador de Portugal; cônsul
Marcello Mathias, ministro Cavalcanti Garcia Calderon. Consul Benedicto Costa.
Embaixador Albert Kamerer, ministro Volteck Vanicek. (...) (Almoço. In: A Pátria.
Rio de Janeiro, 20/12/1932)

Nota-se em meio às notas de divulgação da homenagem o destaque dado aos
cargos ocupados por Gustavo Barroso até então: presidente da Academia Brasileira de Letras,
redator chefe da revista Fon-Fon e diretor do Museu Histórico Nacional71, funções que lhe
conferiam distinção social e ressaltavam, implicitamente, a importância da realização de tal
homenagem. Não por acaso, o evento contou com a participação de representantes da elite
política e intelectual:
Realizou-se, hoje, no Beira Mar Cassino, o almoço em homenagem ao senhor
Gustavo Barroso. O homenageado sentou-se entre o ministro Mello Franco e o
capitão João Alberto, sendo os demais lugares da cabeceira da mesa ocupados pelos
embaixadores da Bélgica e Portugal, ministros da Tchecoslováquia e da Polônia e
dr. Herbert Moses, presidente da A.B.I. O Homenageado, que completa, hoje, mais
um aniversário, recebeu cumprimentos de todos os presentes. Ao champanhe, falou
o sr. Adelmar Tavares, fazendo um discurso finamente literário, evocando
reminiscências do passado e traçando admirável perfil do homenageado. O orador
foi aplaudido e ao sentar-se falou, o sr. Gustavo Barroso. Agradecia em frases
literárias os amigos e descreve o horror da seca do Ceará, terra do seu nascimento.
Diz, em seguida, e com detalhes, o que é o sertão onde viveu o fê-lo com farta
perfeição que arrancou lagrimas dos presentes. O agradecimento final foi muito
aplaudido por todos os presentes. (Homenageando um imortal. In: O Globo,
29/12/1932)

Embora a matéria do jornal O Globo traga uma nota curta resumindo os
acontecimentos do dia, ela deixa a impressão de que naquela celebração, ao contrário do que
foi anunciado previamente, o MHN não seria o foco das atenções. O evento teve por foco
principal a exaltação do imortal, ou seja, a vinculação de Gustavo Barrosos à Academia
Brasileira de Letras. Esse fato foi confirmado pela análise do jornal Correio da Manhã, que
cobriu o evento fazendo a sua descrição em uma grande reportagem intitulada Foi
Homenageado Ontem o Presidente da Academia Brasileira, publicada no dia 30 de dezembro
de 1932. Apenas pelo título da reportagem já é possível entrever que a Academia Brasileira de
Letras foi mesmo a grande estrela da festa, o que pode ser demonstrado pela análise dos
discursos proferidos durante o evento. A referência ao MHN aparecerá em uma breve citação
em meio ao discurso de Adelmar Tavares, orador oficial da homenagem:
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Fonte: Almoço. In: Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 28/12/1932; Dr. Gustavo Barroso. In: A Noite. Rio de
Janeiro, 28/12/1932.
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(...) Anos se passaram sem que nos víssemos, lendo-te sempre na imprensa, e
sempre que eu fechava a última página de um livro, ou chegava a última palavra de
um conto de jornal, dizia deliciado: - mas esse diabo tem direito a fumar charutos
do Rei de Inglaterra! Chegaste a altos posto na vida pública. Diretor do Museu
Histórico. Diretor de jornal. Tens mais livros do que anos de idade. Associações
literárias nacionais e estrangeiras incluem teu nome entre os seus com justos gabos.
Conferem-te medalhas e condecorações de grande mérito, cobrindo-te o peito.
Chegaste à Academia. (Foi homenageado ontem o presidente da Academia
Brasileira. In: Correio da Manhã, 30/12/1932)

O homenageado da festa, Gustavo Barroso, em seu discurso, não fez referência ao
MHN, pelo contrário, proferindo um discurso de caráter autobiográfico, lembrou das suas
origens, da sua terra natal, o Ceará, e da carreira como escritor, deixando o MHN de fora das
suas memórias. Tal fato não foi por acaso, pois Gustavo Barroso havia sido reeleito para o
cargo de presidente da ABL, no pleito referente ao exercício do ano seguinte, 1933. A um só
tempo, na festa do dia 29 de dezembro, foram três celebrações distintas: a comemoração da
nomeação de Gustavo Barroso à direção do MHN, a celebração do seu 44º aniversário e a
posse na presidência da ABL72. Portanto, no discurso de Gustavo Barroso, fica evidente que o
homenageado do dia havia feito uma escolha clara pela ABL, assim a festa foi sobretudo uma
celebração a própria Academia, da qual o MHN parece ter sido sutilmente convidado a se
retirar.
Referência à posse na ABL pode ser encontrada nos títulos das diversas notícias
que abordavam o festejo, a exemplo do ocorrido no jornal Folha da Noite73 que, na edição do
dia 30 de dezembro, estampava: Academia Brasileira de Letras: empossou-se ontem a nova
diretoria.
Rio, 30 (A. B.) – Realizou-se ontem, ao Beira Mar Casino, o banquete que os
amigos e admiradores do sr. Gustavo Barroso, presidente da Academia Brasileira de
Letras lhe ofereceram por motivo de sua reintegração no cargo de diretor do Museu
Nacional. Essa homenagem se revestiu de um cunho de elevada distinção, estando
presentes numerosos intelectuais, diplomatas estrangeiros e várias outras pessoas de
destaque. Falou, saudando o homenageado, o sr. Adhelmar Tavares, que pronunciou
vibrante oração. Respondeu o sr. Gustavo Barroso, agradecendo. (Academia
72

Gustavo Barroso em entrevista concedida ao jornal A Noite abordará diretamente a posse da nova diretoria da
ABL, ocorrida na tarde do dia 29/12/1932. (Um dia assinalado na casa dos imortais: O acadêmico Gustavo
Barroso fixa aspectos interessantes da vida e da obra cultural do Petit Trianon. In: A Noite, 29/12/1932)
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O jornal Folha da Noite, foi criado em 19 de fevereiro de 1921, na cidade de São Paulo, capital do estado São
Paulo, sob a direção dos jornalistas Olival Costa e Pedro Cunha. No contexto político da década de 1920, o
periódico nasceu com o objetivo de fazer oposição às elites rurais e conservadoras do estado. Contudo, não
apoiaria a deflagração da Revolução de 1930, motivo pelo qual foi atacado e depredado por populares. Nos dois
primeiros anos do Governo Provisório o Folha da Noite assumiu uma posição politica indefinida, contudo, em
1932, o jornal apoiaria a Revolução Constitucionalista paulista, fazendo ampla cobertura do conflito, passando a
se opor de forma clara a Getúlio Vargas. A trajetória do Folha da Noite, se encerra no dia 1º de janeiro de 1960,
quando o jornal se fundiria com o Folha da Manhã e o Folha da Tarde dando origem ao atual jornal Folha de
São Paulo (Fonte: FOLHA DE S. PAULO. Disponível em http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbetetematico/folha-de-sao-paulo. Acesso 01 agos 2021).
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Brasileira de Letras: empossou-se ontem a nova diretoria. In. Folha da Noite, São
Paulo, 30/12/1932)

Todavia, no corpo das notícias, permanece a referência à reintegração ao cargo de
diretor do Museu Histórico Nacional, como o objetivo principal para a realização do
banquete; ou seja, o Museu foi um convidado que não compareceu à festa, porém, seu nome
não foi retirado da lista de presença. Esse fato expõe um uso político da nomeação de Gustavo
Barroso à direção do museu, dotado de um caráter revanchista que, implicitamente, visava
consolidar no meio popular, por meio dos jornais, a ideia de reparação da injustiça sofrida
com a exoneração de 193074. Por outro lado, o assunto seria silenciado na presença da elite
política do período, para quem a ABL permaneceria como a principal referência.
Evidência de que o retorno à direção do MHN, para Gustavo Barroso, teve um
caráter de propaganda política, é a ausência de referências ao plano de trabalho a ser
desenvolvido pela nova gestão. As dificuldades enfrentadas pela instituição não foram alvo de
comentários por parte de Gustavo Barroso que, focado apenas em celebrar a nomeação,
esqueceu-se de falar sobre o trabalho a ser desenvolvido. Também aqui se destaca a ausência
de qualquer consideração, por parte de Gustavo Barroso, sobre a questão da salvaguarda dos
monumentos nacionais. E, na condição de diretor da única instituição federal do país,
responsável pela guarda dos bens representativos da história e da memória nacionais,
silenciou quanto à necessidade de legislações específicas para salvaguarda do acervo
museológico. Em seu discurso, durante a festa no Cassino Beira-Mar, o trabalho como
escritor foi o único contemplado.
Nesse sentido, chama a atenção o fato de que nos documentos presentes na
Hemeroteca Gustavo Barroso – referentes aos meses de novembro a dezembro de 1932 –, em
meio às diversas notícias dedicadas às celebrações do retorno de Gustavo Barroso, não foi
possível identificar notas abordando as necessidades imediatas daquela instituição. Já no ano
seguinte, 1933, uma pequena nota, atribuída ao jornal Diário de Notícias, e cuja publicação
seria datada de 17 de janeiro, viria abordar o tema nos seguintes termos:
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No ano seguinte, em 1933, a ideia reparação da injustiça, continuou sendo propagada, tendo inclusive ganhado
os meios internacionais, fato evidenciado pela notícia veiculada na revista Brasil/Polônia: Reassumiu a direção
do Museu Histórico o Dr. Gustavo Barroso, o apreciado escritor “João do Norte”, presidente da Academia de
Letras, membro da nossa Sociedade “Kosciuszko”, há annos condecorado pelo Governo da Polônia. Em
regozijo por esse ato de justiça, o numeroso círculo de seus admiradores e amigos ofereceram-lhe um banquete
no Casino Beira-Mar onde compareceram figuras representativas dos meios diplomáticos cultuares e sociais do
Rio. O homenageado foi saudado pelo acadêmico Adelmar Tavres. “Brasil-Polônia”, congratula-se
sinceramente com a acertada escolha do Dr. Gustavo Barroso para dirigir tão erudita instituição. (Dr. Gustavo
Barroso. In: Brasil/Polônia. Rio/ Pri, 1933)

85

O Museu Histórico foi criado e lá está. O carinho, a competência e a atividade
inteligente de Gustavo Barroso enaltecem-lhe a vida. É uma instituição merecedora
de maior prestígio do governo e de todos. O teu diretor, que é uma das mais
brilhantes figuras da literatura brasileira, é também de um grande prestígio nos
meios mais elevados da nossa sociedade e tem conseguido dádivas de valor para o
museu mas o governo precisa dar-lhe verba não só para restaurações imprescindíveis
como para aquisições preciosas. Assim como dar-lhe um edifício mais adequado (o
ar do mar prejudica-lhe os metais) (A criação a Museus. In: Diário de Notícias. Rio
de Janeiro, 17/01/1933)

Publicada apenas dois meses depois da nomeação de Gustavo Barroso, a notícia
detém um caráter inegável de elogio ao diretor. Apesar disso, possui o mérito de evidenciar
problemas do MHN, a exemplo da falta de verbas e de um edifício adequado para a
preservação do acervo. Contudo, o assunto não foi alvo de maiores considerações; o tema
desapareceria dos documentos arquivados dali por diante.
Durante o ano de 1933, o tema da reintegração à direção do MHN ainda seria
abordado de forma breve, em meio a reportagens que trouxeram o escritor, Gustavo Barroso,
como foco principal. A Academia Brasileira de Letras se manteve ao longo da primeira
metade da década de 1930 como uma instituição de referência para Gustavo Barroso, que,
orgulhoso do título de imortal, não perdia a oportunidade de exaltá-la.
Nesse sentido, a revista Fon-Fon, na edição publicada em junho de 1933, viria
estampar o título Um Príncipe das Letras, atribuindo tal estatuto a Gustavo Barroso em um
editorial elogioso, dedicado à valorização do seu trabalho como escritor, destacando que ele
no período já havia publicado cinquenta obras. Na reportagem escrita pelo jornalista
Raymundo Moraes, o trabalho como escritor e o título de presidente da ABL ocupou a maior
parte do texto e, apenas no parágrafo final da matéria, foi abordada a reintegração de Gustavo
Barroso ao cargo de diretor do MHN:
Presidente atual da Academia Brasileira de Letras, acima pois do remoque literário,
sereno e firme ao ataque da impotência destruidora, o governo provisório, num rasgo
de justiça revolucionária, acaba de integrá-lo no velho cargo de diretor do Museu
Histórico da capital da República, instituição por ele fundada com os maiores
carinhos da inteligência e da cultura. É esse ato nobre do ditador que me traz a
público para falar de Gustavo Barroso, homem ilustre por todos os títulos que sua
pena prodigiosa conquistou no meio da élite pensante do Brasil. (MORAES,
Raymundo. Um príncipe das letras. In: Fon-Fon. 03/06/1933)

No final de 1933, o título de “príncipe das letras” reapareceu em reportagem
publicada pelo jornal Diário do Estado75, em circulação no Estado do Pará, que informava
sobre a visita de Gustavo Barroso à capital, Belém. Destacou que a visita foi realizada na data
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Trata-se do Diário Oficial do Estado do Pará (Hemeroteca Gustavo Barroso, pasta nº 21, 1933 2º semestre a
1934 1º semestre (1) p. 143)
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do aniversário de Gustavo Barroso, fato que a reportagem não deixava passar despercebido,
aproveitando a oportunidade para realizar um pequeno histórico da trajetória profissional de
Barroso, no qual o trabalho como escritor e membro da ABL ocupou o destaque principal. O
MHN foi abordado de forma breve, em espaço reduzido, quase no final do texto:
No governo de Epitácio Pessoa, foi nomeado diretor do Museu Histórico do Rio de
Janeiro, de cuja fundação foi o principal animador, devendo-se aos seus esforços a
organização das preciosas coleções que opulentam aquele importante departamento
federal. Em outubro de 1930, após a vitória da Revolução, o ministro da educação,
sr. Francisco Campos, demitiu do cargo de diretor do Museu Histórico o sr. Gustavo
Barroso, ato esse reparado, mais tarde, pelo presidente Getúlio Vargas que o investiu
de novo naquelas direções. (Um príncipe das letras. In: Diário do Estado, Pará,
29/12/1933)

A reportagem realizada no apagar das luzes do ano de 1933 evidencia a vitória da
versão formulada sobre a exoneração de Gustavo Barroso, na qual Francisco Campos seria o
responsável pela exoneração, enquanto Getúlio Vargas recebia os louros da renomeação.
Dessa forma, Gustavo Barroso soube se inserir no jogo político da década de 1930, usando a
seu favor o contexto de valorização da figura de Getúlio Vargas. Evitou, nesse sentido,
maiores divergências com o governo e retornou à direção do museu, consolidando a versão de
fundador e organizador da instituição.
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CAPÍTULO II

GUSTAVO BARROSO DO MUSEU HISTÓRICO NACIONAL À AÇÃO
INTEGRALISTA BRASILEIRA: TRANSITANDO ENTRE DOIS MUNDOS
(1933-1936)

O Governo Provisório constitui a primeira fase do chamado Primeiro Governo
Vargas, que se estendeu de 1930 a 1934, período no qual Getúlio Vargas se projetou como
líder de uma revolução bem-sucedida que, apesar de sua diversidade ideológica e política,
tinha uma bandeira reformista.
O governo de Getúlio Vargas foi marcado por movimentos independentes em
defesa das questões culturais, ao mesmo tempo em que contou com a colaboração, junto ao
primeiro escalão do poder, de políticos e intelectuais que tinham em comum o fato de, desde
os anos iniciais do século XX, se dedicarem ao debate sobre a preservação do patrimônio
histórico e artístico e que, por isso, se influenciam mutuamente, a exemplo de Gustavo
Barroso, Mário de Andrade, Rodrigo de Andrade, dentre outros. Logo, o governo Vargas
abraçou uma rede de sociabilidade existente desde o início dos anos 1920, na qual esses
intelectuais circulavam. Tomando por base ações preservacionistas desenvolvidas no âmbito
internacional, a exemplo de países como a França e o México, bem como as considerações
práticas e conceituais desenvolvidas em seminários internacionais sobre o tema, como as
Conferências Internacionais Americanas, essa rede passou a formular reinvindicações e ideias
próprias de preservação.
Portanto, o governo de Getúlio Vargas destacou-se por reunir intelectuais que,
organizados ao redor de uma sensibilidade ideológica e cultural comum, e partilhando
afinidades mais difusas, mas do mesmo modo determinantes, traziam na questão da
preservação do patrimônio histórico e artístico um dos seus principais pontos de encontro.
Pois, como nos lembra Jacques Julliard, “as ideias não passeiam nuas pela rua, elas são
levadas por homens que pertencem eles próprios a conjuntos sociais.” (JULLIARD apud
RÈMOND, 1996, p. 258)
Desse modo, Getúlio Vargas não inventou a questão da salvaguarda legal do
patrimônio; seu governo apenas colocou em prática a sugestão de sua institucionalização,
atendendo às reivindicações de diversos políticos e intelectuais que vinham trabalhando nesse
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sentido desde os primeiros anos do século XX. A década de 1930 já encontrou as discussões
em torno da questão do patrimônio bastante alargadas, sendo marcadas por processos internos
que, partindo dos estados, buscaram proteger legalmente os bens considerados representativos
do patrimônio nacional – conforme já abordamos no Capítulo I.
O interesse ideológico desenvolvido em torno da preservação do patrimônio se
apoiava no nacionalismo vigente durante o Governo Vargas, por meio do qual a memória
nacional se tornou uma questão importante para o Estado. Como bem destaca Jacques Le
Goff, para os “nacionalistas a memória é um instrumento de governo” (1996, p. 463), uma vez
que os diferentes usos dados à memória – pelo Estado, por meios sociais e políticos – é que
determinaram a criação dos arquivos, ou seja, dos lugares de memória.
Desde os primeiros passos em direção à criação de um modelo institucional de
proteção do patrimônio histórico, a nação foi tomada como espaço privilegiado de coesão
social e, nesse contexto, a produção da memória nacional passou a ser considerada um
elemento indispensável, ao mesmo tempo em que figurava como sendo de fundamental
importância para o surgimento e sobrevivência do regime autoritário.
Segundo a pesquisadora Eloisa Petti Pinheiro (2011), o interesse ideológico pelo
tema é evidenciado pela importância que lhe foi atribuída no contexto da política de
fortalecimento, valorização e integração do Estado nacional que assinalou o governo de
Getúlio Vargas. Esses fatores desencadearam uma série de ações, iniciadas ainda na primeira
metade da década de 1930, com vistas à proteção e legitimação dos bens patrimoniais, ações
caracterizadas por duas vertentes: a primeira, de institucionalização da proteção dos bens
históricos e artísticos nos mais diversos níveis; e a segunda, da estruturação de uma entidade
com a finalidade específica de selecionar, catalogar e intervir nesses bens culturais.
No âmbito federal, o percurso da institucionalização se iniciou, oficialmente,
apenas no terceiro ano do Governo Provisório, quando o tema do patrimônio passou a ser
contemplado pela emergência de uma legislação específica, tendo a monumentalização
da cidade de Ouro Preto/MG o seu marco fundador. A ação que marcou o início de uma
sistematização jurídica para a monumentalização da cidade foi efetivada em 1933, com a
promulgação do Decreto nº 22.928, de 12 de julho daquele ano. Constituiu-se esse decreto na
primeira lei federal sobre a matéria que, apesar de ter alcance mais restrito do que se
pretendia, foi de grande significação para a proteção dos bens culturais do país. (LINS,
1989)
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A elevação da cidade de Ouro Preto à condição de Monumento Nacional foi fruto
de um longo processo de reivindicações promovidas por intelectuais de diversas áreas do
conhecimento – poetas, escritores, arquitetos, dentre outros –, durante alguns anos, para que a
cidade tivesse reconhecido o seu valor artístico-cultural pelo Governo Federal. Somaram-se a
esses esforços os trabalhos realizados pelo Governo de Minas Gerais e pelo Museu Histórico
Nacional (MHN) para a preservação da cidade, no final da década de 1920. Tais
reivindicações desencadearam uma série de ações, no período de 1930 a 1934, com vistas à
proteção e à legitimação do patrimônio histórico da nação.
O MHN e o seu diretor, Gustavo Barroso, não deixariam de estar, em maior ou
menor grau, implicados nesse processo protetivo inicial. Contudo, imerso no contexto político
que lhe era contemporâneo, Barroso, na esfera pública, se destacou na mídia impressa do
período em meio a questões que se estendem para além da preservação do patrimônio e da
memória nacional. Buscando desempenhar papel ativo na construção de uma nova forma de
governo para a nação brasileira, Barroso atuaria em torno de práticas que visavam à aquisição
de poder político, pois, como bem destaca René Rémond, “a política é a atividade que se
relaciona com a conquista, o exercício, a prática do poder, assim os partidos são políticos
porque têm como finalidade, e seus membros motivação, chegar ao poder” (2003, p. 444). Tal
iniciativa, pouco a pouco, trouxe consequências para a imagem pública do MHN, assim como
para a do seu diretor.
Este capítulo investiga a atuação de Gustavo Barroso a partir de 1933, ano de
seu regresso à direção do MHN, no processo de reivindicação e implementação
das primeiras medidas protetivas do patrimônio histórico brasileiro desenvolvidas durante o
Governo Provisório. Trata-se de analisar o papel desempenhado por Gustavo Barroso no
processo de criação da Inspetoria de Monumentos Nacionais (IMN), primeira entidade com a
finalidade específica de selecionar, catalogar e intervir nos bens culturais. E, por fim,
pretende-se inquirir em que medida a sua adesão à Ação Integralista Brasileira contribuiu para
a constituição de um novo nicho de atuação de Barroso, interferindo, em maior ou menor
grau, no trabalho de proteção dos monumentos nacionais desempenhado por esse personagem.
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3.1 GUSTAVO BARROSO: RETORNANDO AO CAMPO DE DEFESA DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO

No ano de 1933, o trabalho desenvolvido por Gustavo Barroso na direção do
MHN ganhou as páginas de jornais de forma tímida. Nos arquivos da Hemeroteca Digital
Brasileira, assim como nos da Hemeroteca Gustavo Barroso, chama a atenção o número
reduzido de notícias sobre a atuação desse gestor. O MHN, no entanto, aparece em notas
específicas sobre o desenvolvimento de cursos e em notícias sobre o seu processo de
visitação, sem que o nome do seu diretor seja citado.
Em seu primeiro ano de regresso à direção do MHN, Gustavo Barroso procurou
driblar a ausência de uma legislação protetiva para os bens móveis considerados de origem
histórica e artística, ao mesmo tempo em que se dedicou à aquisição de peças para o acervo
do Museu e, para tanto, procurou realizar acordos com outras instituições públicas. Em 1933,
uma iniciativa de aquisição de peças para o acervo ganhou as páginas dos jornais: tratava-se
da obtenção de armas históricas. O tema foi abordado pelo jornal O Globo, em abril de 1933,
em uma reportagem sobre o comércio de armas. Diante da apreensão de diversos armamentos
considerados de valor histórico que estavam exposts à venda, dentre eles um sabre-punhal,
um parabélum e um sabre “Comblain”, Barroso sugeriu que fossem entregues ao MHN
apenas as armas consideradas históricas.
As armas haviam sido apreendidas pela Delegacia Especial de Segurança Política
e Social em diversos brechós e antiquários da cidade do Rio de Janeiro. Consultado sobre o
assunto, o delegado, capitão Raul Pinto Seidi, por meio da emissão do parecer abaixo
relacionado, submeteu o caso a apreciação do chefe de polícia, capitão Filinto Muller:
Tenho a honra de submeter á apreciação de V. Ex. o requerimento do Sr. Dr.
Gustavo Barroso, diretor do Museu Histórico Nacional, devidamente informado pela
Seção de Fiscalização de Explosivos, Armas e Munições desta delegacia. Sobre o
assumpto sou de parecer que somente V. Ex. poderá resolver, em definitivo, motivo
pelo qual tudo vos remeto. Cabe-me, entretanto, declarar a V. Ex. que as
proposições finais da informação da S-3 são também as minhas. Julgo, não obstante,
que o cumprimento destas proposições não resolve em definitivo a questão
do comércio de armas artísticas, históricas ou de valor histórico, cabendo definir o
procedimento desta delegacia em tais casos. Esclarecendo o assumpto, opino para
que seja permitido, aos comerciantes de armas artísticas, antigas, históricas ou de
valor por qualquer título, assim como aos particulares possuidores de tais armas,
o comércio das mesmas, uma vez que constitui isto um fato permitido e cultivado na
Europa e América, contribuindo sobremodo para enriquecer os museus
e coleções particulares, cuja significação histórica não preciso ressaltar. Repousa o
caso, a meu ver, no modo de agir a Polícia afim de, acautelando a obrigatoriedade da
repressão de armas proibidas, respeitar as de valor histórico, no intuito de não
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prejudicar os interesses particulares. Consequentemente proponho a V. Ex.
determinar que a repressão continue como até agora, excluídas as armas que
possuem a classificação do valor e origens históricas, separadamente para cada
arma, passando pelo Museu Histórico Nacional, que o fará mediante a apresentação
do objeto a classificar pelo seu proprietário ou comerciante, sujeita ainda ao registro
respectivo na secção especializada desta delegacia. As demais armas, não
salvaguardadas
pelas
autoridades supracitadas,
julgadas proibidas,
serão apreendidas sem direito a restituição (Em torno do comércio de armas
históricas. In: O Globo, 11/04/1933)

O capitão Filinto Muller se declarou de acordo com a solução dada pelo delegado
Raul Pinto Seidi: a partir daquele momento, as armas apreendidas seriam inspecionadas pelo
Museu Histórico Nacional, que se encarregaria da seleção e classificação das peças
consideradas de origem histórica. O acordo realizado entre o chefe de polícia e o diretor do
MHN não possuía valor legal, haja vista que no período o Brasil não dispunha de uma lei
sobre o assunto76. Contudo, aparentemente, funcionaria devido à colaboração mútua dos dois
órgãos da administração pública. No entanto, o jornal O Globo silenciou sobre o assunto, não
fornecendo maiores informações quanto aos resultados obtidos com a colaboração entre o
MHN e a Delegacia Especial de Segurança Política e Social.
Cabe destacar ainda que o Brasil naquele período não dispunha de uma legislação
específica destinada à proibição do comércio de armas ou de qualquer objeto considerado de
origem e valor histórico. Por isso, o chefe de polícia fundamentou a sua decisão evocando o
Código Penal:
A polícia é de opinião que a detenção de armas – velhas ou novas – por aqueles que
as possuem para vender pelo melhor preço, ou nas de quem premedita um crime,
não deve ser permitida, tanto mais que assim o exige o Código Penal. Argumentou,
entretanto, não interessava a um comerciante saber se o preço da oferta parte de
um colecionador, de um alucinado ou de um mal intencionado qualquer, que, não
tendo obtido da polícia a necessária licença para adquirir armas, recorra às casas de
leilões, de velharias e belchiores. Em virtude do parecer dado, sobre o assumpto,
pelo cap. Raul Pinto Seidl, o capitão chefe de Polícia ordenou, que as antiguidades
existentes na Seção de Armas e Explosivos fossem entregues ao Museu Nacional, do
que foi solicitado o sr. diretor dr. Gustavo Barroso. (As antiguidades são para os
museus. In: A Batalha. Rio de Janeiro, 12/04/1933)

A entrega das armas ao MHN, embora aparada pelo Código Penal vigente em
1933, tinha efeito restrito, pois era fruto apenas de um acordo firmado entre a autoridade
policial e o diretor do MHN. Não resolvia, portanto, o problema da inexistência de uma lei
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Gustavo Barroso fundamenta a sua solicitação, evocando o Art. 12, do Decreto nº 15.596/1922, de fundação
do MHN, que estabelece como parte das competências do diretor, dentre outras atribuições: 14º, corresponder-se
com qualquer autoridade e solicitar, sempre que julgar de utilidade, o parecer destas ou de particulares, que
tiverem razão para ser consultados e quizerem prestar esclarecimentos acerca da autenticidade e importancia
historica de objetos a serem adquiridos (Decreto Nº 15.596, de 2 de Agosto de 1922).

92

que coibisse o comércio de objetos históricos. Contudo, a relevância dessa iniciativa reside no
fato de Gustavo Barroso ter procurado, dentro dos limites dados pelo exercício do cargo,
contornar os impedimentos legais para promover a inclusão das armas históricas no acervo do
Museu, impedindo o desaparecimento desses bens.
O cargo de diretor do MHN também foi utilizado por Barroso para desenvolver
ações em defesa dos bens representativos do patrimônio edificado, a exemplo do corrido no
segundo semestre de 1933, quando empreendeu uma ação em defesa da Igreja da Sé,
ameaçada de desaparecimento sob a justificativa de que era necessário alargar a Rua Chile
para a implantação do sistema de bondes da cidade de Salvador, capital do estado da Bahia.
Barroso, que desde a década anterior já vinha se opondo à demolição, encaminhou um ofício
ao ministro da educação e saúde pública, Washington Pires, no qual fazia um apelo contra a
destruição da Igreja. O jornal Diário da Noite77, no início do mês de setembro daquele ano,
publicaria o ofício na íntegra, no corpo da notícia intitulada: Ainda a Demolição
da Catedral da Bahia.
Sr. ministro da educação e Saúde Pública – Peço permissão para submeter ao alto
critério de v. ex. o assunto seguinte. Teve conhecimento a diretoria deste Museu
da projetada demolição, na Bahia, de uma tradicional igreja, que, por numerosos
títulos, merecia ser restaurada e conservada, pois é um dos mais importantes
monumentos da arte histórica nacional. Trata-se, sr. ministro, da Sé da
Bahia. Construída no meado do século XVI, foi ampliada no século XVII e
enriquecida de notáveis obras de talha, milhares de azulejos policrômicos, uma
admirável sacristia, uma luxuosa capela do Santíssimo, da qual possui o Museu um
quadro, pintado por Presciliano Silva, sob a denominação de “Capela dos
Bandeirantes”, sepulturas históricas, painéis, afora o trabalho arquitetural, que é
soberbo. A Sé está ligada aos acontecimentos decisivos da história do país que se
desenrolaram na Bahia, desde tempos mais recuados da colonização – como
igreja catedral do Brasil, sede da sua religião, celebrizada por quase
quatrocentos anos de história. Não tendo esta repartição qualidade para intervir no
caso da demolição da Sé, achei que era do meu estrito dever pedir a
solicita atenção de v. ex. no sentido de, se possível, interpor os
bons ofícios necessários para que se não consume um irreparável sacrifício do nosso
já escasso patrimônio histórico-artístico. Queira v. ex. aceitar os meus cumprimentos
de atenciosa estima e distinto apreço. – (a.) Gustavo Barroso, diretor. (Ainda a
demolição da catedral da Bahia. In: Diário da Noite. Rio de Janeiro. 02/09/1933)
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O periódico carioca Diário da Noite foi fundado em 1929 e fazia parte do grupo dos Diários Associados
pertencentes a Assis Chateaubriand, e logo se tornaria o jornal de maior tiragem do grupo. Nas eleições de 1929,
esse jornal apoiaria a candidatura de Getúlio Vargas à presidência, e em 1930 foi favorável à deflagração da
Revolução de 1930. Contudo, se opôs a formação e atuação do Tribunal Especial, criado pelo Governo Vargas
para julgar crimes políticos. Em 1932, com a eclosão da Revolução Constitucionalista em São Paulo, realizou a
cobertura do conflito, sofrendo sanções por parte do governo. Em 1937, com a implantação do Estado Novo, o
Diário da Noite, passou à apoiar o governo de Getúlio Vargas. O Diário da Noite saiu de circulação em 1961,
como consequência da grave crise financeira que levou a falecia o grupo dos Diários Associados (Fonte:
MOREIRA,
Maria
Ester
Lopes.
Diário
da
Noite.
Disponível
em
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/diario-da-noite. Acesso 02 agos 2021).
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Embora o jornal não informe a data de emissão desse ofício, fica claro no texto
que, até aquele momento, a demolição ainda não havia sido realizada. Gustavo Barroso,
admitindo que, na condição de diretor do MHN, se encontrava impossibilitado de intervir
diretamente no processo, recorreu à mediação do ministro da educação, na esperança de que
ele pudesse impedir a destruição da Igreja, fato considerado uma perda irreparável para o
conjunto do patrimônio histórico e artístico nacional. Para tanto, em tom cordial, procurou
enfatizar a importância histórica daquela tradicional igreja que, originária do século XVI,
possuía um expressivo acervo de bens móveis, composto por obras de talhas e azulejos
multicoloridos, além de elementos arquitetônicos, a exemplo de uma admirável sacristia, uma
luxuosa capela do Santíssimo. Gustavo Barroso considerava que a conservação e a
restauração seriam o destino mais adequado à Igreja da Sé, que, em seus quase quatrocentos
anos de existência, esteve ligada aos acontecimentos decisivos da história do país, sendo,
dessa forma, um dos mais importantes monumentos da arte histórica nacional.
Ainda na mesma matéria, o jornal Diário da Noite informava que as ponderações
feitas pelo diretor do MHN haviam sido submetidas à consideração do interventor do estado
da Bahia, o sr. Juraci Magalhães78. Contudo, sabemos que o apelo não foi atendido; a
demolição da Igreja da Sé foi realizada em 7 de agosto de 1933.
Longe das formalidades exigidas pelos meandros institucionais, Gustavo Barroso
manteve as suas objeções à destruição da Igreja da Sé. Contudo, o tom cordial foi substituído
pelo verbo inflamado que lhe era característico. Assim, no artigo intitulado A Sé da Bahia,
publicado na revista Fon-Fon, também no início de setembro de 1933, Barroso protestaria
contra a demolição, realizando uma crítica contundente à atuação do poder público municipal
e da cúria, que, segundo ele, atendiam aos interesses capitalistas em detrimento da defesa do
valor histórico do bem.
De há muito, porém, a municipalidade da capital baiana encarece o alinhamento e
alargamento da rua Chile, querendo para isso demolir a velha Sé, como o aplauso
dos utilitaristas que só enxergam nas coisas as aparências materiais, com o protesto
indigno dos que nelas sentem uma alma e procuram impedir a
profanação. Várias foram as tentativas e vários os recuos diante da grita geral.
Agora, porém, a Sé vai mesmo abaixo. Por traz das cortinas, os americanos da
companhia de bondes, tangem os pauzinhos para essa criminosa derribada. Eles não
são brasileiros, não sentem o Brasil, nele só veem os lucros que possam ter e, para
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Juraci Montenegro Magalhães, nasceu em Fortaleza/CE, em 04 de agosto de 1905 e faleceu na cidade de
Salvador/Ba em 04 de agosto de 1905. Militar e político brasileiro, foi nomeado por Getúlio Vargas ao cargo de
interventor federal na Bahia, em setembro de 1931, permanecendo no cargo até 25 de abril de 1935, quando
reassume – desta feita mediante eleição indireta, pela Assembleia Legislativa – ficando no cargo até 10 de
novembro de 1937.
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desafogar a fachada trivial e moderna do seu palácio da Circular, dão o dinheiro para
a demolição da igreja tradicional. A cúria metropolitana, olvidada de seu papel
verdadeiro, embolsa trezentos contos, as alfaias e o que render o entulho, além de
luz grátis para o seminário em paga do consentimento para que se reduza a um
montão de caliças o templo mais antigo do Brasil. Prato de lentilhas e trinta
dinheiros, dois proveitos num saco, sem o perigo dos caetés de outrora que comiam
assados no espeto os arcebispos!... (A sé da Bahia. In: Fon Fon. Rio de Janeiro,
02/09/1933)

Gustavo Barroso, conforme pode ser observado na notícia, procurava destacar a
atuação do capital internacional, representado pela figura dos “americanos da companhia dos
bondes”, que, atendendo aos próprios interesses, viam no Brasil apenas uma fonte de lucro,
manipulavam a situação para agilizar a derrubada da Igreja. Dessa forma, segundo o autor,
dentre os fatores que levaram à derrubada da igreja figurava a ausência de sentimento
nacionalista, promovida pela interferência de estrangeiros em uma questão importante para a
história nacional. A crítica à atuação dos “americanos” encontra-se inserida no que o
pesquisador Elynaldo Gonçalves Dantas descreve como parte da percepção de espaço de
Barroso, constituída como reação às forças que não podia controlar – a exemplo dos processos
de urbanização e do capital estrangeiro, ambos associados ao processo de derrubada da Sé –,
tal percepção exibe uma ideia de nação e de identidade que seria “afirmada como reação ao
Outro, numa narrativa que mais fala da fragilidade do seu próprio significante e que vê o seu
mundo ameaçado por forças desagregadoras que parecem escapar do controle”. (DANTAS,
2014, p. 16)
Diante da inevitável demolição, só restava a Gustavo Barroso elencar as omissões
daqueles que, tendo o poder de interferir, não o fizeram. Dessa forma, ainda no artigo A sé da
Bahia, Barroso aproveitaria a oportunidade para criticar a atuação do governo do estado:
O povo protesta em vão. Todos os intelectuais gritam. E os poderes discricionários
do Estado que não estão para ser amolados estabelecem a censura sobre tudo o que
diga respeito a esse atentado contra a alma do Brasil. Em 1925, protestei de público
pelo Correio da Manhã contra o projeto de derrubada; protesto hoje mais
veementemente contra esta, sem me importar que seja o resultado duma compra
entre o capitalismo internacional, sem moral e sem pátria, a cúria sem ideal e
utilitária, e os interesses imediatos da municipalidade, que o povo baiano devia
repelir até de armas nas mãos. Porque, demais, o exemplo da destruição da Sé é
perigoso, Ele é o primeiro passo para a continuação desse fatal alargamento,
alinhamento ou o que quer que seja da rua Chile [...]. (BARROSO, Gustavo. A sé da
Bahia. In: Fon-Fon. Rio de Janeiro, 02/09/1933)

O governo da Bahia, em 1933, dispunha da Inspetoria de Monumentos Nacionais
do Estado da Bahia, órgão fundado em 1927 que possuía função fiscalizadora, dotada de
respaldo legal para coibir a evasão dos bens móveis. Contudo, a inspetoria baiana não possuía
amparo legal para evitar a demolição dos elementos arquitetônicos (bens imóveis)
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ameaçados pela remodelação do tecido urbano, especialmente o da capital, a Cidade do
Salvador (DOCIO, 2014). Em função disso, o poder de intervenção, no caso, se encontrava
nas mãos de Juraci Magalhães, que, na condição de interventor, representante do Governo
Provisório no Estado Bahia, poderia fazer uso do seu poder discricionário e impedir a
demolição. No entanto, segundo Barroso, o interventor passou a defender a demolição,
promovendo “a censura sobre tudo o que diga respeito a esse atentado contra a alma do
Brasil”.
Gustavo Barroso, longe do âmbito estadual baiano, silenciou sobre questões que
envolviam diretamente a sua área de atuação, pois, na condição de diretor do MHN, não
discutiu o destino dos bens móveis retirados da Igreja da Sé. Do mesmo modo, também não
discutiria uma possível atuação do governo federal no sentido de mediar os interesses
divergentes para impedir a demolição da Igreja. Pelo contrário, procurou tirar o foco da
responsabilidade do governo federal no processo de proteção do patrimônio histórico
arquitetônico nacional, transferindo o dever dessa ação para o povo, que deveria fazê-lo,
inclusive, por meio da ação armada.
Chama a atenção que menos de mês antes da derrubada da Igreja da Sé, o governo
federal havia promulgado o Decreto nº 22.928, de 12 de julho de 1933, erigindo a cidade de
Ouro Preto/MG em monumento nacional. Logo, se o Brasil ainda não dispunha de uma lei
capaz de coibir a demolição de imóveis históricos, o decreto era o atestado de que o governo
brasileiro estava empenhado em defender o seu patrimônio, podendo ser usado como parte
dos argumentos capazes de chamar a atenção do Estado para a preservação da Igreja da
Sé. Contudo, Barroso pareceu escolher o caminho contrário, versando sobre um bem do
estado da Bahia sem qualquer ligação com Ouro Preto/MG. O diretor do MHN não fez
qualquer referência ao decreto de proteção daquela cidade mineira, nem muito menos
empenharia maiores esforços em torno da atuação do governo federal na defesa do patrimônio
nacional.
Nesse ponto, podemos considerar que, no período da promulgação do Decreto
nº 22.928/1933, apesar da elevação de Ouro Preto a monumento nacional, ainda carecia de um
regulamento para concretizar a sua conservação e a de outras cidades que assim fossem
consideradas. Portanto, o dito decreto não era relevante para ser lembrado em temas que não
dissessem respeito exclusivamente à cidade Ouro Preto. Contudo, Gustavo Barroso não
buscaria questionar a ausência de leis protetivas por parte do governo federal, ficando dessa
forma isento de possíveis embates com o governo Vargas, fato que não lhe seria politicamente
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favorável, já que estava retornando à direção do MHN depois de dois anos afastado do serviço
público federal. Portanto, o caminho escolhido por Gustavo Barroso foi o emprego do mesmo
método utilizado no período da sua exoneração, em 1930. Dessa forma, ao deflagrar críticas e
acusações contra a atuação de outros atores políticos, a exemplo da cúria, da municipalidade e
do governo da Bahia, manteve preservada a imagem de Getúlio Vargas, protegendo-se de
possíveis embates com o presidente.
Até o final do ano de 1933, segundo dados da Hemeroteca Gustavo Barroso, nas
inúmeras notícias veiculadas em jornais e revistas nacionais e internacionais daquele período,
se destaca a atuação de Gustavo Barroso como escritor, presidente e membro da Academia
Brasileira de Letras. A função de diretor do Museu Histórico Nacional ficava em segundo
plano, ou quase nunca era citada. Por outro lado, nesse mesmo período, a defesa do
patrimônio histórico nacional não aparecia em meio à produção do jornalista e escritor
Gustavo Barroso. Contudo, apesar de o tema patrimônio não ter chegado ao grande público
por meio das páginas de jornais, ele não seria completamente esquecido por Gustavo Barroso,
que, no âmbito administrativo, apontava para a necessidade da criação de lei e de um órgão
federal dedicado à defesa dos monumentos nacionais79.
O Ministro da Educação e Saúde, sr. Washington Pires, concordava com Barroso
quanto à necessidade de haver mecanismos de defesa dos monumentos nacionais. Ainda em
1933, autorizou a formulação de um plano geral para fiscalização e defesa do patrimônio
histórico e artístico do Brasil. O jornal Diário da Noite noticiaria esse fato, no início do mês
de agosto de 1933.
Agora
o
ministro Washington Pires,
baseando-se
em
que
vários
congressos mundiais tem debatido o assunto da proteção dos monumentos
históricos, como fez o Congresso de História da Arte, realizado em Paris em 1921, a
Conferência de Roma, reunida em 1930, e da Conferencia de Atenas, onde foi
discutida e tratada a conservação de monumentos arquitetônicos, argumentando
ainda que no Brasil alguns estados não se descuravam do problema, criando para
isso Inspetorias Regionais de monumentos, mandou s. ex. que fosse elaborado já
o projeto da criação da Inspetoria de Monumentos Históricos Nacionais, com um
plano geral, que estendesse sua fiscalização e defesa a todo o patrimônio histórico e
artístico do Brasil. Esse projeto, que está quase concluído, deverá ser enviado ao
79

Ao longo do segundo sementres de 1933, reportagens dos jornais Correio da Manhã e Diário da Noite,
presentes na Hemeroteca Digital Brasileira, já cogitavam a criaçao de uma Inspetoria de Monumentos Históricos
Nacionais, que deveria ser sediada na cidade de Ouro Preto/MG, e destinada a cuidar da conservação e da
proteção aos monumentos ali existem. Assim, a futura inspetoria seria destinada a cuidar da única cidade elevada
à condição de monumento nacional no período. Destaco que tais reportagens não citavam o nome de Gustavo
Barroso, contudo a sua existência indica que a ideia de criação da Inspetoria federal era algo que já circulava na
sociedade brasileira do período (Fonte: Annuncios. In. Correio de S. Paulo. 01/08/1933; Vae ser creada a
Inspectoria de Monumentos Nacionaes: seu funcionamento será na cidade de Ouro Preto. In. Diário da Noite.
Rio de Janeiro. 31/07/1933)
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chefe do Governo para seu estudo e devida apreciação. (Visando proteger os nossos
monumentos históricos: um plano geral para fiscalização e defesa do patrimônio
histórico e artístico do Brasil. In: Diário da Noite. Rio de Janeiro. 01/08/1933)

Na matéria não consta o nome do responsável pela elaboração do “plano geral
para fiscalização e defesa do patrimônio histórico e artístico do Brasil”. Contudo, fica
evidente que o então o Ministro da Educação e Saúde era conhecedor das medidas adotadas
por alguns estados brasileiros para promover a salvaguarda dos seus monumentos. Ele estava
consciente, ainda, das diversas iniciativas tomadas no âmbito internacional para a defesa do
patrimônio histórico. Apesar disso, a sua iniciativa não surtiria efeitos imediatos; o Brasil
continuaria sem legislação e órgãos federais dedicados à defesa do seu patrimônio histórico.
Em junho de 1934, Washington Pires nomeou Gustavo Barroso como
representante do Brasil na Comissão Internacional dos Monumentos Históricos – fundada no
ano de 1933, em conjunto com o Escritório Internacional de Museus, que se constituía num
departamento do Instituto Internacional de Cooperação Intelectual (IICI), com sede na cidade
de Paris, capital francesa80. Segundo a pesquisadora Aline Montenegro Magalhães (2017),
Barroso denunciaria a falta de uma legislação protetiva do patrimônio brasileiro no cenário
internacional, fato que aparece nos pareceres emitidos por ele:
[...] nos projetos de cooperação internacional para a proteção do patrimônio histórico
e artístico das nações participantes do Instituto Internacional de Cooperação
Intelectual (IICI). Assim, no mês de janeiro de 1934, foi favorável a que o
Brasil apoiasse um projeto destinado ao repatriamento de objetos de interesse
histórico, artístico ou científico que tivessem saído do país de forma ilícita,
argumentando que era ausente e necessária uma legislação específica para proteger o
patrimônio nacional. (MAGALHÃES, 2017, p. 253)

Ainda em 1934, de volta ao Brasil, Gustavo Barroso, aproveitando o momento
político favorável, procuraria empreender esforços para criação de uma inspetoria dedicada à
proteção dos monumentos históricos brasileiros, tendo o MHN como lugar de nascimento da
nova repartição. Esse é o tema da próxima seção.
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Tal nomeação não deixou de ser noticiada pelos jornais: “O Governo caba de designar o Dr. Gustavo Barroso,
director do Museu Histórico, para representar o Brasil na Comissão Internacional de Monumentos Históricos,
criada junto à Repartição Internacional dos Museus, departamento do Instituto de Cooperação Intelectual, por
decisão da Sociedade das Nações. Escolhendo o escritor acadêmico Gustavo Barroso, o governo praticou um ato
de acerto indiscutível. O acadêmico Gustavo Barroso está perfeitamente integrado na especialização sobre que
incidirão os trabalhos da Comissão Internacional dos Monumentos Históricos, como se tem revelado na direçao
do nosso Museu e através dos seus estudos sobre a importante matéria” (Fonte: O representante do Brasil na
Commissão Internacional dos Monumentos Históricos: foi nomeado o acadêmico Gustavo Barroso. IN. A Noite.
Rio de Janeiro, 09/06/1934). O Jornal do Comercio também se encarregaria de dar uma pequena nota sobre o
assunto: “O sr. Ministro da Educação e Saúde Publica designou o Dr. Gustavo Barroso, Diretor do Museu
Histórico, para representante do Brasil na Comissão Internacional dos Monumentos Históricos, criada pela
Sociedade das Nações” (Fonte: Varias. In. Jornal do Comercio. 06/1934).
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3.2 NO APAGAR DAS LUZES DO GOVERNO PROVISÓRIO: A CRIAÇÃO DA
INSPETORIA DE MONUMENTOS NACIONAIS (1934 - 1937)

O primeiro órgão federal dedicado ao cuidado do patrimônio histórico e artístico
brasileiro nasceu ainda sob o signo do Governo Provisório, quando Getúlio Vargas, fazendo
uso do poder discricionário, promulgou o Decreto nº 24.735, de 14 de junho de 1934, o qual
reformulou o regulamento do Museu Histórico Nacional (MHN), criando no âmbito daquela
instituição o Serviço de Inspeção dos Monumentos Nacionais (SIMN), que na prática se
constituiu em novo departamento do Museu. Esse serviço tornou-se conhecido como
Inspetoria de Monumentos Nacionais (IMN), contudo, não teve uma existência autônoma; ao
longo da sua vigência, sempre se conservou na condição de divisão do MHN81.
Segundo os termos do Decreto nº 24.735/193482 caberia ao novo departamento do
MHN exercer as funções de “inspeção das edificações de valor histórico e artístico e o
controle do comércio de objetos de arte e antiguidades”, ponto principal do seu
regulamento. Também caberia a esse órgão a “organização de um catálogo dos edifícios
dotados de valor e interesse artístico-histórico existentes no país”, indicando, a título de
sugestão ao governo federal, quais edificações deveriam ser consideradas monumentos
nacionais83. Uma vez assim considerados, os imóveis ficariam protegidos, e não poderiam
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O Decreto nº 24.735, de 14 de julho de 1934, foi assinado pelo presidente Getúlio Vargas e o ministro da
Educação e Saúde Pública, Washington Pires, e em seu preambulo consta: “O Chefe do Govêrno Provisório da
República dos Estados Unidos do Brasil, usando das atribuições contidas no decreto n. 19.398, de 11 de
novembro de 1930, e atendendo a que o atual desenvolvimento do Museu Histórico Nacional, suas novas
incumbências e a exigência do "Curso de Museus", criado pelo decreto n. 21.429, de 7 de março de 1932,
justificam a necessidade de alterações no atual regulamento do mesmo Estabelecimento” (Decreto nº 24.735, de
14 de Julho de 1934. In. Diário Oficial da União. Seção 1. 25/07/1934. p. 15234.
82
BRASIL, República Federativa. Decreto nº 24.735, de 14 de julho de 1934. Aprova, sem Aumento de
Despesa, o Novo Regulamento do Museu Histórico Nacional. In: Diário Oficial da União. Seção 1. 25/07/1934.
p. 15234.
83
O regulamento, quanto a fiscalização e ao controle do comércio de objetos históricos e artísticos, estabelecia
que a IMN deveria organizar “um catálogo dos objetos histórico-artísticos de notável valor existentes no país, no
qual os particulares poderão requerer a inclusão dos de sua propriedade, o que será deferido após exame,
identificação e notação”. Caberia ao diretor do MHN fornecer autorização para a exportação desses objetos
mediante o pagamento de uma taxa de Cr$ 300,00 sobre o valor dado pela avaliação que o próprio MHN fazia.
Todavia, caso os objetos fossem considerados de “notável importância histórica” ou cuja conservação no país
fosse conveniente, sua exportação não era autorizada, cabendo apreensão das peças por infração desses
dispositivos, passando elas a fazer parte do patrimônio nacional, no MHN. As pessoas e corporações que
possuíssem objetos e relíquias artísticas ou histórias ficavam obrigadas a fornecer a relação dos mesmos ao
Museu Histórico Nacional, não sendo permitida a sua negociação sem uma consulta prévia ao Museu, este
último que teria sempre preferência. Obrigava também os negociantes de antiguidades e obras de arte a um
registro especial no MHN ou nas repartições estaduais que o representassem, não podendo vender objetos sem a
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“ser demolidos, reformados ou transformados sem a permissão e fiscalização do MHN.”
(MAGALHÃES, 2017, p. 255)
De acordo com o previsto no Decreto-lei nº 24.735/1934, era de responsabilidade
do diretor do MHN desempenhar a função de inspetor dos monumentos e indicar
representantes para, em nome da Inspetoria, executar serviços onde fosse apropriado. Gustavo
Barroso atuou como diretor da inspetoria durante os três anos em que ela esteve em atividade,
nomeando como seu representante Epaminondas de Macedo, engenheiro do Ministério da
Viação, que ficaria responsável pela realização dos serviços de conservação e restauro
desenvolvidos em Ouro Preto-MG. Nas ocasiões em que Gustavo Barroso estava ausente, era
o conservador Angyone Costa que ficava responsável por realizar a interface com o
engenheiro Epaminondas, em Ouro Preto.
A nomeação de Gustavo Barroso ao cargo de Inspetor de Monumentos Nacionais
foi apoiada e encontrou legitimidade na autoridade e na confiança que o conhecimento
especializado assegura: ele era, pois, historiador e jornalista com trabalho reconhecido na
defesa do patrimônio histórico e artístico nacional, bem como na figura do diretor de uma
instituição dedicada à história e a memória nacional, o MHN.
No caso em questão, Barroso e seus representantes, enfim o MHN, estão sob uma
jurisdição que os favorecia, dotando-os de poder, no sentido de construir essa
confiança em relação ao conhecimento especializado que possuíam junto à defesa
dos monumentos como projeto de Estado, mais especificamente do Estado varguista.
Tratava-se de uma nomeação por parte do Estado que o colocava numa “situação de
autoridade”, que ainda se fortalecia com a existência do Curso de Museus, um lugar
voltado para a produção e a disseminação desse tipo de autoridade especializada.
(MAGALHAES, 2017, p. 257)

Ao inspetor de Monumentos Nacionais era dado poder para promover o estudo,
conhecimento e proteção dos bens representativos do patrimônio tradicional do Brasil, sendolhe facultado firmar acordos de cooperação com personalidades de natureza civil ou jurídicas,
autoridades eclesiásticas, instituições científicas, literárias ou históricas, administrações
estaduais ou municipais84. O parágrafo único do Art. 1, do Decreto-lei nº 24.735/1934,
determinava que caberia ao inspetor entrar em acordo com os governos estaduais, visando
devida autenticação. Caberia ao próprio MHN o trabalho de autenticação dos objetos históricos, realizado
mediante a cobrança de uma taxa definida com base no valor atribuído à peça.
84
Decreto nº 24.735, de 14 de Julho de 1934, Artigo 77. O diretor geral do Museu Historico Nacional poderá
entabolar acordos com qualquer pessoa, de natureza civil ou juridicas, autoridades eclesiasticas, instituições
cientificas, literarias ou historicas, administrações estaduais ou municipais, etc., no sentido de ser melhor
conhecido, estudado a protegido o patrimonio tradicional do Brasil (Decreto nº 24.735, de 14 de Julho de 1934.
In. Diário Oficial da União. Seção 1. 25/07/1934. p. 15234.).
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“uniformizar a legislação sobre a proteção e conservação dos Monumentos Nacionais, guarda
e fiscalização dos objetos histórico-artísticos, de maneira a caber aos Estados os encargos
desse serviço nos respectivos territórios” (BRASIL, 1934). Ao analisar esse dispositivo da lei,
Aline M. Magalhães (2017) destaca que, desse modo,
[...] cada estado se responsabilizaria pelos encargos das atividades em seus
territórios, a exemplo do que já vinha sendo feito na Bahia com a Inspetoria
Estadual dos Monumentos Nacionais, criada em 1927, e em Pernambuco com
instituição congênere fundada em 1928, sendo que, a partir de então, seriam
orquestradas e supervisionadas pelo órgão sediado no MHN. (MAGALHÃES, 2021,
p. 01)

No contexto político do período, vale destacar que a criação da inspetoria data do
mesmo dia da promulgação da Constituição de 1934, sancionada em 14 de julho. Assim, a
Inspetoria nasceu no limiar de dois períodos distintos, filha do Governo Provisório, criada de
forma autoritária, por via discricionária. Teria sua atuação regida pelas normas do período
democrático que se estabelecia a partir daquele momento, encontrando na nova Constituição
um ponto de apoio e legitimidade.
A promulgação da nova Constituição pôs fim ao período conhecido como
Governo Provisório, exigindo a eleição formal de um presidente. Em virtude desse fato, três
dias após a votação final da Nova Constituição, os deputados elegeram, por vias indiretas,
Getúlio Vargas como presidente da República. Era 17 de julho, marco do início do chamado
período democrático, segunda fase do governo Vargas, que se estenderia de 1934 a 1937.
A Constituição de 1934 foi fruto de um longo e tumultuado percurso, desenrolado
entre os anos de 1930 e 1934, no qual fatias importantes das elites civis e militares foram
sendo retiradas do poder. Segundo Dulce Pandolfi (1999), o ano de 1932, em São Paulo, foi
marcado por um levante contra o governo federal, exigindo o fim do Governo Provisório. No
campo militar, os paulistas foram derrotados, contudo, obtiveram consideráveis ganhos
políticos. Dois anos mais tarde, em 1934, parlamentares eleitos por voto direto divulgariam
uma Constituição, optando por eleger o Getúlio Vargas, para o cargo de presidente da
República.
Grosso modo, a nova carta representava uma vitória de setores mais liberais. Ao
mesmo tempo em que assegurava o predomínio do Legislativo e ampliava a
capacidade intervencionista do Estado, buscava evitar que essa ampliação do poder
intervencionista do Estado fosse confundida com um aumento do poder do
presidente da República. De acordo com as regras do jogo, o mandato presidencial
teria a duração de quatro anos, não sendo possível a reeleição. Ou seja, em 1938,
Getúlio Vargas teria que sair da presidência. (PANDOLFI, 1999, p. 09)
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Maria Lucia Bressan Pinheiro (2017) avalia que a coincidência nas datas do
Decreto-lei nº 24.735/1934, de reorganização do MHN, e da Carta Magna brasileira, muito
colaborou para legitimar a recém-criada Inspetoria de Monumentos Nacionais. Isso porque a
Constituição de 1934, em seu artigo 148, dispunha ser dever da União, dos Estados e dos
Municípios resguardar os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do país. A
proteção aos monumentos nacionais e às obras de arte e de valor histórico ficou, assim,
consagrada no Brasil como princípio constitucional. A proximidade da promulgação do
Decreto nº 24.735/1934 e da Constituição de 1934 também beneficiaria a questão do
patrimônio no tocante à delimitação do direito de propriedade, devido a essa última inserir a
figura jurídica de interesse público ou social em seu conteúdo, quando afirma, em seu Art.
113, inciso XVII: “É garantido o direito da propriedade que não poderá ser exercido contra o
interesse social ou coletivo na forma que a lei determina”. Com isso, rompe-se a questão
existente, aparentemente antagônica, entre o direito da propriedade e a proteção do bem
cultural. Entretanto, põe o bem cultural sob proteção da União, dos estados e municípios e,
consequentemente, cria as condições necessárias para a diferenciação dos bens segundo o
nível de interesse que eles possam despertar na sua esfera de abrangência simbólica (LINS,
1989).
Dessa forma, pela primeira vez na história do Brasil, estava inserido o princípio da
função social da propriedade em uma constituição brasileira. Desse modo, o interesse social
da coletividade passava a restringir o exercício do direito de propriedade, tendo que se
adequar às relações de vizinhança estabelecidas pelo direito civil e ao interesse social
concretizado nas limitações à propriedade particular.85 (POLETTI, 2012)
Portanto, a nova Constituição brasileira trouxe como benefício para o IMN o fato
de dar legitimidade a esse órgão que, nascido sob a égide do poder discricionário, fruto de
ações circunscritas ao âmbito do Museu Histórico Nacional e de seu diretor, Gustavo Barroso,
adentrou o período democrático do Governo Vargas (1934-1937) como única instituição
válida para cuidar da questão da preservação dos bens históricos e artísticos do país. Contudo,
é válido destacar que o texto do Decreto-lei nº 24.735/1934 não contou com um projeto de lei
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A Constituição de 1934, no inc. 17, da verbis: Art. 113: “A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e
à propriedade, nos termos seguintes: É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o
interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar. A desapropriação por necessidade ou utilidade
pública far-se-á nos termos da lei, mediante previa e justa indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra
ou comoção interna, poderão as autoridades competentes usar da propriedade particular até onde o bem público o
exija, ressalvado o direito á indenização ulterior” (POLETTI, 2012; BRASIL, 1934).
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que tivesse passado pelo processo de amadurecimento próprio das discussões parlamentares.
E a legitimidade conferida pela Constituição de 1934 não foi suficiente para dar amparo legal
ao referido Decreto, cujo texto trazia lacunas que o impediam de agir de forma efetiva,
caracterizando-o como uma legislação inadequada para tornar eficaz a proteção pretendida.
Rodrigo de Andrade (1952), ao analisar o Decreto-lei nº 24.735/1934, apontou
como falhas presentes no texto do dispositivo legal: carência de restrições aos proprietários
dos bens considerados Monumentos Nacionais, no sentido de uso e conservação dos imóveis;
ausência de referência aos bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno;
não estabelecimento de normas a serem adotadas para a classificação dos imóveis como
monumentos nacionais (essa classificação seria apenas um ato administrativo da competência
e critério do diretor do Museu Histórico Nacional, que não estava limitado por qualquer
formalidade para praticá-lo, nem mesmo tinha a obrigação de comunicar ao proprietário do
imóvel a sua classificação como “monumento nacional”). Não se previa ali tampouco
impugnações que porventura fossem oferecidas ao ato da classificação, nem recursos cabíveis
contra as multas impostas pelo diretor nos casos de infração das disposições
regulamentares. Rodrigo de Andrade, em crítica incisiva a inspetoria, destacou:
A eficácia das disposições acima transcritas ou resumidas estava, entretanto,
condicionada à validade que elas poderiam ter, com seu caráter de normas apenas
regulamentares, para estabelecer restrições aos direitos individuais, mesmo no
regime discricionário então vigente no Brasil. Essa validade parece tanto mais
duvidosa quanto o próprio preambulo do Decreto nº 24.735 de 14 de julho de 1934
não manifestava senão estritamente o propósito de reformar a organização
administrativa do Museu Histórico Nacional, enquanto a respectiva ementa não
continha alusão às normas de ordem pública que se estabeleceriam em proveito do
patrimônio histórico e artístico nacional e em detrimento daqueles direitos
individuais. A ementa do decreto rezava apenas, com efeito: “Aprova sem aumento
de despesa o novo Regulamento do Museu Histórico Nacional”. (ANDRADE, 1952,
p. 49)

Embora a inspetoria fundada por Barroso carregasse no nome a pretensão de agir
em todo território nacional, na prática, o seu desempenho foi bastante limitado, restringindo
sua ação preservacionista apenas à cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, único monumento
nacional oficializado até então, digno, portanto, de granjear os cuidados do Serviço de
Inspeção do MHN (MAGALHÃES, 2004). Entre os anos de 1935 e 1937, o Serviço de
Inspeção de Monumentos Nacionais do MHN, tendo por objetivo preservar os monumentos
de Ouro Preto, realizou um conjunto de intervenções apoiadas em estudos técnicos
preliminares, fato então inédito no Brasil.
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3.3 GUSTAVO BARROSO, DA INSPETORIA DE MONUMENTOS NACIONAIS À
AÇÃO INTEGRALISTA BRASILEIRA: TRANSITANDO ENTRE DOIS MUNDOS

O surgimento e funcionamento da Inspetoria de Monumentos Nacionais foi
resultado da ação direta de Gustavo Barroso, que, a partir da sua criação, passou a exercer os
cargos de diretor do Museu e o de Inspetor de Monumentos Nacionais, acumulando a um só
tempo os dois cargos da administração pública federal destinados à guarda e à preservação
dos bens considerados detentores de valor para a história e a memória nacionais.
Contudo, do ponto de vista político, a preocupação com a preservação do
patrimônio histórico nacional não foi o único motivador da criação da Inspetoria. Como
destaca a pesquisadora Maria Lucia Bressan Pinheiro, a promulgação do decreto de criação da
Inspetoria foi fruto de um processo permeado por evidentes significados políticos, que nos
permitem entender a sua execução.
De fato, tudo indica que o governo estava começando a se aperceber dos dividendos
políticos que a preservação do patrimônio poderia trazer, pois, um ano depois da
elevação de Ouro Preto a Monumento Nacional, Vargas aprovou o Decreto no.
24.735 de 14 de julho de 1934, atribuindo ao Museu Histórico Nacional (MHN) a
função de inspecionar os imóveis classificados como monumentos nacionais.
Atendia assim a uma sugestão do diretor do MHN, Gustavo Barroso, figura
importante do Partido Integralista, de cujo apoio o presidente não podia prescindir.
(PINHEIRO, 2018. p. 83)

Portanto, a promulgação do decreto de criação da Inspetoria de Monumentos
Nacionais se encontra inserida no jogo político característico do Governo Provisório. Por
outro lado, a participação ativa de Barroso na Ação Integralista figura como um dos fatores
que explicam a pouca dedicação do diretor do MHN à divulgação do trabalho da Inspetoria.
A implantação da IMN não parece ter motivado ações de divulgação e celebração
pública por parte do diretor do museu. Nos acervos da Hemeroteca Gustavo Barroso e da
Hemeroteca Digital Brasileira, poucos são os documentos referentes à criação dessa
inspetoria. Apesar de ter sido criada em julho de 1934, por meio do Decreto nº 24.735, apenas
no final do ano seguinte, em novembro de 1935, é que referências à ação da inspetoria
apareceriam pela primeira vez na documentação pesquisada. O jornal Diário da Noite
publicou a matéria intitulada Preservando os Monumentos Históricos, na qual dava conta da
designação do engenheiro Epaminondas Macedo para chefiar os serviços de conservação dos
monumentos históricos de Ouro Preto.
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A direção do Museu Histórico Nacional acaba de designar o engenheiro
Epaminondas de Macedo, restaurador da celebre “Casa dos Contos”, de Ouro Preto,
para presidir à execução dos serviços de conservação dos monumentos históricos e
artísticos da velha cidade mineira, considerada, muito justamente, “Monumento
Histórico Nacional”. Assim procedendo, da o Museu Histórico Nacional execução
ao que prescreve o seu regulamento, no tocante à conservação e inspetoria desse
rincão de tão vivas tradições na nossa evolução, e onde tantas joias de arte colonial
se têm, já, perdido pelo abandono em que se achavam, e pela própria ação do tempo.
Com o propósito de conservar as que restam, dispõe o Museu Histórico
de atribuições próprias e de meios materiais que, conquanto exíguos em face o que
poderia ser realizado, lhe permitirão, ainda assim, fazer face aos aspectos mais
prementes de uma situação que todos reconhecem merecer todo o apoio do
poder público. O chafariz colonial que se vê na gravura é uma das primeiras
relíquias históricas que serão restauradas. (Preservando os monumentos históricos.
In: Diário da Noite, 02/10/1935)

A nomeação figura como um passo em direção ao cumprimento das
determinações previstas no regulamento do MHN, no que se refere à conservação e inspeção
dos monumentos históricos. A escolha de Ouro Preto, local de início de tais atividades, foi
justificada pelo fato da cidade ser considerada monumento histórico nacional. Todavia, notase no texto da matéria a supressão do nome da Inspetoria de Monumentos Nacionais, bem
como do de Gustavo Barroso, ambos substituídos pela referência ao MHN e sua direção, de
forma inespecífica. Dessa forma, no processo de divulgação das atividades em Ouro Preto, o
nome do engenheiro Epaminondas Macedo, assim como do MHN, ganhariam visibilidade,
sendo levados ao conhecimento público.
O MHN, apesar de dispor de poucos recursos, promoveu o início dos trabalhos em
Ouro Preto com verbas próprias, que lhe permitiriam cuidar dos aspectos mais urgentes.
Contudo, não deixaria de contar com o apoio do governo que, no mês seguinte, liberaria
verbas específicas para a execução das obras de conservação em Ouro Preto. Esse fato foi
noticiado pelo jornal Correio da Manhã:
Dando cumprimento ao dispositivo de lei que manda proceder a restauração da
histórica cidade de Ouro Preto, considerada Monumento Nacional, o Tesouro,
depois de um escrupuloso processo julgado pelo Tribunal de Contas,
entregou sábado, ao sr. Gustavo Barroso, diretor do Museu Histórico Nacional, um
cheque de cem contos de reis (100:000$000), correspondente à dotação orçamentária
para imediata execução das citadas obras, regularmente aprovadas pelo ministro da
Educação e autorizadas pelo presidente da República. Esta quantia está em deposito
no Banco do Brasil, de onde será retirada, á proporção que as necessidades
determinarem. Aliás, podemos acrescentar que, já ontem, foi levantada da dita
importância a quantia de 20:000$, entregue em cheque ao engenheiro Epaminondas
Macedo, incumbido pelo Museu Histórico da execução das referidas obras, feitas
por administração. O sr. Gustavo Barroso deverá ir á semana próxima a Ouro Preto,
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em serviço de fiscalização das ditas obras. (A remodelação de Ouro Preto. In:
Correio da Manhã. 08/11/1935)86

Novamente chama a atenção que não foi mencionado o nome da Inspetoria, nem
tampouco a atribuição do cargo de inspetor desempenhado por Gustavo Barroso. As obras de
restauro de Ouro Preto, única cidade brasileira considerada Monumento Nacional naquele
período, seriam realizadas por Epaminondas Macedo, engenheiro designado pela
administração do MHN, e Gustavo Barroso responsável apenas pela fiscalização87. Ainda em
novembro, o jornal A Voz de Ouro Preto viria divulgar a chegada de Gustavo Barroso à
cidade:
Acha-se nesta cidade em comissão do governo federal para fiscalizar e distribuir a
verba orçamentaria destinada á conservação dos nossos monumentos artísticos e
históricos, o exmo. sr. dr. Gustavo Barroso, diretor do Museu Histórico Nacional e
figura de grande relevo mundial. Ao desembarque de S. Exa. que se
verificou ontem às 10 e meia horas da manhã, na gare da Central, compareceram,
além de altas autoridades locais, grande massa popular. (Dr. Gustavo Barroso. In: A
Voz de Ouro Preto. 17/11/1935)

Gustavo Barroso visitou a cidade na condição de fiscal responsável pela
distribuição da verba para o trabalho de restauro. Na notícia foi destaque apenas o cargo de
diretor do MHN, sem que houvesse qualquer referência à inspetoria. Dessa forma, o restauro
de Ouro Preto se configuraria sobretudo como uma obra do MHN, que levaria os créditos pelo
trabalho. É necessário destacar que a inspetoria foi criada como um órgão anexo ao MHN, o
que favoreceria a exclusão do nome desse órgão no processo de divulgação dos trabalhos
realizados por ele.
Raras citações ao nome da inspetoria apareceriam de forma descontextualizada do
processo de preservação dos monumentos históricos brasileiros, a exemplo do que ocorria na
nota veiculada no periódico integralista A Ofensiva88, que noticiou a visita de Gustavo
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O jornal Diário Carioca, também publicaria a notícia da liberação de verbas para a remodelação de Ouro Preto.
O texto veiculado é idêntico ao do Correio da manhã, fato que pode indicar que esse comunicado se constituiu
em uma nota padrão (Fonte: A remodelação de Ouro Preto. In. Diário Carioca. 08/11/1935).
87
Os relatórios do engenheiro Epaminondas de Macedo sobre o andamento das obras de
restauração/conservação realizadas pela Inspetoria de Monumentos Nacionais em Ouro Preto/MG, foram
publicados por Gustavo Barroso nos Anais do Museu Histórico Nacional (1944). A lista de imóveis que sofreram
intervenções da IMN pode ser visualizada no Anexo I deste trabalho.
88
O jornal carioca A OFENSIVA, foi fundado em 17 de maio de 1934 por Plínio Salgado e extinto em março de
1938. Se constituiu em um Órgão divulgador da doutrina integralista, era dirigido por seu fundador, Plínio
Salgado, e contava com Madeira de Freitas na chefia de redação, Thiers Martins Moreira na secretaria e Santos
Maia na gerência. Entre seus colaboradores destacavam-se Miguel Reale, Hélio Viana, Luís da Câmara Cascudo,
Ernâni Silva Bueno, Gustavo Barroso, Mário Pagano, Orlando Ribeiro de Castro e Oliveira Viana. Segundo
Carlos Eduardo Leal, durante todo o tempo em que foi editado, A Ofensiva alternou artigos informativos das
campanhas e das atividades dos “camisas-verdes” com matérias de conteúdo mais teórico, que procuravam
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Barroso à cidade de Leopoldina, realizada apenas dois dias depois da sua chegada a Ouro
Preto.
O eminente Dr. Gustavo Barroso, Inspetor de Monumentos Nacionais, membro da
Academia Brasileira de Letras, Diretor Geral do Museu Histórico, personalidade
sobejamente
conhecida
no
mundo intelectual,
visitará
Leopoldina
como autoridade Integralista no
dia
23
à
tarde,
falando
do
Cine Teatro Alencar, às 13 horas do dia 24. às 17 e meia haverá no Parque Felix
Martins a concentração dos Núcleos da Zona da Matta, em homenagem ao
Secretário Nacional de Educação. (S. M. P. Ao povo. In: A Ofensiva, 19/11/1935)

A menção ao nome da Inspetoria, assim como ocorreu com a ABL e o MHN, foi
realizada apenas como forma de credenciar a figura do orador, Gustavo Barroso, sem
nenhuma vinculação ao trabalho específico de defesa do patrimônio histórico e artístico
nacional. Barroso havia aproveitado a sua estadia em Minas Gerais para também realizar a
divulgação do Integralismo.
Consideramos que reside nesse ponto à chave para compreensão de um dos
possíveis fatores que comprometeram a eficiência da inspetoria no tocante ao controle e
fiscalização do comércio de objetos históricos. A pesquisadora Aline Montenegro Magalhães
(2017), ao analisar documentos administrativos do MHN, destaca que, no período em que
esteve em atividade, a inspetoria não exerceu o direito de preferência na compra de
antiguidades a serem negociadas, nem procurou promover apreensões de objetos históricos
por transgressão dos dispositivos do regulamento, evidenciado pela ausência do aumento das
coleções do MHN. Por outro lado, nos arquivos daquela instituição também não existem
informações sobre o trabalho de fiscalização e autenticação de objetos, muito menos dados
sobre a confecção de catálogos ou listagem de objetos de arte ou de história. Destacamos que,
no âmbito público, também houve pouca divulgação do trabalho desenvolvido pela inspetoria,
assim como da atuação de Gustavo Barroso na esfera do MHN. Em 1935, Barroso estava em
plena atividade de divulgação dos ideais do movimento integralista, para tanto, procurou
colocar o seu trabalho no MHN, bem como a IMN, em segundo plano.
No primeiro semestre do ano de 1933, Gustavo Barroso ingressou na Ação
Integralista Brasileira (AIB), organização inspirada no fascismo italiano, fundada em 1932, na
cidade de São Paulo, pelo jornalista e escritor Plínio Salgado. No mesmo ano de seu ingresso,
Gustavo Barroso assumiria o cargo de Chefe das Milícias Integralistas e, a partir de então,

divulgar os princípios integralistas ou adequá-los à realidade política, social e econômica do país (Fonte:
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/ofensiva-a. Acessado em 05/07/2020.)
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desenvolveu uma intensa militância, tornando-se referência e um dos principais divulgadores
desse movimento, juntamente com Plínio Salgado e Miguel Reale.
O período compreendido entre os anos de 1932 e 1934 é considerado de transição
para o movimento integralista. Ao longo desses anos, Plínio Salgado ampliou sua liderança
sobre o movimento, alcançando o posto de chefe nacional. Contudo, as bases organizacionais
da AIB só foram estabelecidas durante o I Congresso Integralista, realizado em Vitória, no
Espírito Santo, em fevereiro de 1934. Nesse primeiro congresso, foram definidos, através dos
estatutos, os órgãos de base da organização política e estabelecidos os objetivos do
movimento. O integralismo proclamou-se apenas como movimento cultural e cívico,
enquanto a AIB se definiu como uma “associação nacional de direito privado” e, dessa forma,
não se configurou como um partido político. (FERREIRA, 2006; SERRATTO, 2008)
Vale destacar que o ano anterior, 1933, foi favorável para a expansão do
movimento integralista; a AIB se consolidaria como uma organização de nível nacional logo
no início do ano seguinte. Ainda em 1933, com o objetivo de promover a divulgação das
ideias do movimento, os intelectuais da AIB compuseram as "bandeiras integralistas",
viajando por diversas regiões do país em sua empreitada doutrinária. Salgado e Gustavo
Barroso, lideraram a "bandeira" em direção ao norte do país, durante dois meses percorreram
o litoral do Nordeste, realizando conferências e debates. A partir de então, ao longo dos anos
1934 e 1935, registrou-se uma importante fase de crescimento da AIB em todo território
nacional89.
Gustavo Barroso, mesmo após o fim da “bandeira integralista”, continuou se
empenhando na divulgação da sua doutrina, passando a percorrer o país em viagens
destinadas a visitar e orientar os trabalhos desenvolvidos pelos diversos núcleos integralistas
que iam se formando pelo território nacional. Em pouco tempo, a atuação junto à AIB iria se
sobrepor às demais atividades de Gustavo Barroso, fazendo com o que o trabalho no MHN
não fosse objeto de maiores atenções por parte da imprensa e do próprio diretor, que parece
ter se eximido da abordagem dos temas relacionados ao museu para se dedicar à divulgação
da sua carreira como escritor, aliada à militância política no movimento integralista. Dessa
forma, o MHN apareceu nas notícias de jornais apenas como parte das qualificações
profissionais ou mesmo o pano de fundo para a abordagem de outros assuntos.
89

Em 1935, Plinio Salgado, ao realizar um balanço do movimento, constatou que a AIB já contava com 1
deputado federal, 4 deputados estaduais e 1123 grupos organizados em 548 municípios e 400 000 adeptos. O
movimento exercia grande influência no sul do país, em São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito
Santo, Alagoas e Ceará (BRANDI & SOARES, 1984).
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Um bom exemplo disso, é a entrevista concedida por Gustavo Barroso ao
jornalista Francisco Galvão, em novembro de 1933, e publicada na Revista da Semana. Na
entrevista, realizada em pleno expediente no Museu Histórico Nacional, Barroso foi
apresentado como diretor do museu e presidente da Academia Brasileira de Letras. O tema da
conversa, contudo, girou em torno da sua atuação como escritor e membro do movimento
integralista. O jornalista Francisco Galvão se encarregou, por outro lado, de descrever as suas
impressões pessoais sobre o museu:
Duas horas em pleno expediente com funcionários e papeletas. Noto que o Museu
não é obra estática. Tenho horror instintivo a essas câmaras fúnebres onde dorme o
cadáver do Passado. Relíquias interessantes. Documentos históricos. Homens e coisa
celebres da História, desta História do Brasil que é baralhada e confusa, cheia de
datas e batalhas (GALVÃO, Francisco. Em Palestra com os imortais: Gustavo
Barroso. In: Revista da Semana, 11/11/1933)

Francisco Galvão, revelando desconhecimento e uma certa aversão ao ambiente
do MHN, não abordou temas relacionados à preservação dos bens detentores de valor
histórico. Do mesmo modo, o entrevistado não abordou o seu trabalho no museu. Contudo, a
mesma entrevista foi ilustrada com fotos de Gustavo Barroso vestido com o fardão da
Academia Brasileira de Letras (ABL) e a camisa verde oliva da AIB. As fotografias, dispostas
lado a lado, caracterizando o imortal e o integralista, duas imagens apresentadas como
indissociáveis, constituem-se na indicação clara da forma como o entrevistado gostava de ser
identificado.
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Imagens 05 e 06: Fotografias de Gustavo Barroso com uniforme integralista e o usando o
fardão da ABL, respectivamente

Fonte: GALVÃO, Francisco. Em Palestra com os immortaes: Gustavo Barroso. In: Revista da Semana,
11/11/1933.

O início do mês de novembro de 1933 foi marcado pela publicação do livro O
Integralismo em Marcha, uma das primeiras obras escritas por Gustavo Barroso abordando o
tema do integralismo. O lançamento da obra foi divulgado pela revista Fon-Fon, nos
seguintes termos:
Gustavo Barroso, o grande e culto espírito que é, hoje, uma das maiores expressões
da mentalidade brasileira, vem de publicar uma nova obra – O integralismo em
Macha. Obra de ação e de propaganda político-social, este interessante trabalho do
notável escritor, enfeixa quatro magnificas conferências realizadas, ainda há pouco,
nesta capital e em Niterói, pelo ilustre presidente da Academia Brasileira de Letras,
hoje um dos mais autorizados líderes e doutrinadores da ação integralista no
nosso país. Abrindo com uma vibrante carta à mocidade brasileira, que estampamos
a seguir, neste seu novo livro Gustavo Barroso estuda e analisa a doutrina
integralista sob os seguintes aspectos: O integralismo no sentido filosófico; O
integralismo no sentido brasileiro; O integralismo no sentido concreto e o
Integralismo no sentido internacional. Neste momento da vida brasileira, esta obra
do consagrado escritor patrício terá, de certo, a mais larga repercussão. (O
Integralismo em marcha: Gustavo Barroso “líder” integralista. In: Fon-Fon. Rio de
Janeiro, 02/11/1933)
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Na notícia, Gustavo Barroso, que aparece definido como um dos principais líderes
e doutrinadores da Ação Integralista, teve o cargo de presidente da Academia Brasileira de
Letras destacado como a sua principal qualificação profissional. O MHN e a Inspetoria de
Monumentos Nacionais não foram citados. Chama a atenção nessa publicação a foto de corpo
inteiro na qual Gustavo Barroso aparece vestido com o uniforme integralista, em detrimento
do fardão da Academia, tão usual na maioria das suas aparições anteriores.
Imagem 07: Gustavo Barroso, vestindo a camisa verde oliva, numa atitude de saudação
integralista (1933)

Fonte: O Integralismo em marcha: Gustavo Barroso “leader” integralista. In: Fon Fon. Rio de Janeiro,
02/11/1933.

Mais do que mera ilustração da temática abordada pelo livro O Integralismo em
Macha, essa fotografia demonstra o início de um progressivo processo de construção da
imagem pública de Gustavo Barroso, realizada posteriormente à sua adesão ao integralismo.
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Nesse cenário, a ABL, quando não abandonada, seria colocada em segundo plano. Vale
destacar, nesse ponto, que as referências ao MHN ficariam em terceiro plano, quando não
desapareceriam completamente.
Gustavo Barroso encontrou na veiculação de imagens uma maneira de afirmar o
discurso integralista. Portanto, utilizou as fotografias como um instrumento de demarcação da
imagem política de adepto ao integralismo, ao mesmo tempo em que fazia dos meios de
comunicação instrumentos de propaganda política de suas atividades junto à AIB. Dessa
forma, a divulgação de fotografias de Gustavo Barroso usando o uniforme integralista, e em
atitude de saudação do movimento, fez parte do processo de elaboração de um discurso
político/doutrinário que visava a sua legitimação no papel de teórico e chefe de milícia da
AIB.
Eni P. Orlandi (1987, p. 26), ao analisar o conceito de discurso, destaca que ele
pode ser entendido tanto como “transmissão de informação, quanto como efeito de sentidos
entre interlocutores, enquanto parte do funcionamento social geral”. Ainda segundo essa
autora, o sentido da sequência verbal produzida é constituído por diversos fatores, a exemplo
dos interlocutores, da situação, do contexto histórico-social, das condições de produção.
Dessa forma, o lugar social de onde se fala é de suma importância para compor o sentido do
discurso, pois:
Quando se diz algo, alguém o diz de algum lugar da sociedade para outro alguém
também de algum lugar da sociedade e isso faz parte da significação. (...) Há nos
mecanismos de toda formação social regras de projeção que estabelecem a relação
entre as situações concretas e as representações dessas situações no interior do
discurso. É o lugar assim compreendido, enquanto espaço de representações sociais,
que é constitutivo da significação discursiva. (ORLANDI, 1987, p. 26)

O discurso elaborado por Gustavo Barroso encontrava legitimidade na sua posição
de chefe de milícia integralista. Contudo, os sentidos produzidos por esse mesmo discurso
figuravam como artificiais, ou seja, não naturais, pois eram produtos de algo articulado por
um sujeito multifacetado, que objetivava criar significados dentro de um contexto cultural
específico.
Portanto, a divulgação de fotografias de Gustavo Barroso vestido com o uniforme
da AIB fazia parte de um discurso que se configurava como uma estratégia de poder e
legitimação. Essa estratégia também abarcava a publicação de artigos e pequenas notas em
periódicos ligados oficialmente ou simpatizantes dos “camisas-verdes”, e com o
desenvolvimento de palestras de cunho doutrinário. Por outro lado, a presença da doutrina
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integralista se fez perceptível em todos os momentos da vida de Gustavo Barroso, interferindo
nas suas principais áreas de atuação profissional, incluindo a de escritor integrante da ABL e a
de diretor do MHN.
Gustavo Barroso que, a partir de 1933, vinha aumentando progressivamente e
intensificando a sua atuação na AIB, acabou colocando o trabalho nessa organização como
prioritário, fato que se reflete nas demais áreas profissionais, principalmente na sua atuação
no Museu Histórico Nacional. Em 1935, essa se tornaria uma questão permeada por
conotações políticas inegáveis, tema que abordaremos a seguir.

3.4. GUSTAVO BARROSO ENTRE O MUSEU E A AÇÃO INTEGRALISTA:
DEDICAÇÕES POLÊMICAS

O Museu Histórico Nacional, no ano de 1935, chegou às páginas dos jornais
devido a polêmicas que em nada lembravam o objetivo primário da sua existência. Em meio
aos documentos presentes na Hemeroteca Gustavo Barroso, poucas são as reportagens que
citam o nome do museu e, quando as encontramos, estão relacionadas a acontecimentos e
eventos que não têm ligação direta com o tema da guarda e conservação de peças históricas.
Dados sobre o funcionamento do museu apareceram na Hemeroteca Digital Brasileira,
constituídos por pequenos avisos sobre o processo de visitação, ou mesmo da realização de
cursos pela instituição. Contudo, também nessa última Hemeroteca, não encontramos grandes
referências ao tema da salvaguarda e conservação de peças e monumentos históricos.
O diretor Gustavo Barroso apareceu em uma pequena nota veiculada no jornal
Diário da Noite, que, em abril de 1935, noticiou o recebimento de uma condecoração:
O dr. Carlos Calvo, ministro da Bolívia, acompanhado do secretário da Legação,
esteve ontem no Museu Histórico Nacional, em visita ao dr. Gustavo
Barroso, diretor desse estabelecimento, a quem a entrega das insígnias de
Grande Oficial da Ordem do Condor dos Andes, conferidas pelo governo boliviano
(Condecorações. In: Diário da Noite. 17/04/1935)

Dois meses mais tarde, um novo evento no MHN seria noticiado pelo jornal
Beira-Mar, que destacava o fato de Gustavo Barroso ter cedido o salão nobre do Museu para
realização da homenagem ao arqueólogo português Raul Lino, promovida pelo Centro de
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Estudos Arqueológicos, em junho de 193590. Na notícia, especial atenção seria dada ao Museu
e à figura do seu diretor91.
Já em julho de 1935, Gustavo Barroso teve seu nome veiculado na Revista FonFon, em meio a uma nota que fazia elogios à sua imagem pessoal, assim como ao MHN. Na
notícia, ao divulgar o lançamento do livro Cariocas e Paulistas, do antropólogo português
Mendes Corrêa, trazia a transcrição de dois parágrafos que faziam referências ao redatorchefe Gustavo Barroso e ao Museu Histórico:
O notável antropólogo português, professor Mendes Corrêa, da Universidade do
Porto, que ultimamente nos visitou, no seu recente livro “Cariocas e Paulistas” faz
as seguintes honrosas referências ao nosso redator chefe Gustavo Barroso e ao
Museu Histórico: O Museu Histórico, num palácio do Estilo do século XVIII, perto
da bahia e do cais do Rio, na velha cidade dos negócios e da vida marítima,
tem á sua frente o meu querido amigo, o ilustre escritor e acadêmico, Gustavo
Barroso. Conhecia a vasta obra literária, histórica e etnográfica do
grande escritor brasileiro, do erudito do “Aquém da Atlântida”, do folclorista, do
“Santo do Brejo” e das “Colunas do Templo”, do biografo de “Osório – o centauro
dos Pampas” e de “Tamandaré – o Nelson brasileiro”, do pensador de “Luz e Pó”.
Mas havia dois aspectos da poderosa personalidade de Gustavo Barroso que eu
desconhecia: o de político e o de organizador de Museu. Foram para mim uma nova
revelação do alto valor do excelente amigo, a quem devo informes (alguns
dos quais já utilizados num artigo meu, sobre a arte rupestre do Brasil) e
um afetuoso intercambio intelectual de alguns anos” (p. 72). Organização do Museu
Histórico, Gustavo Barroso realizou uma tarefa magnifica. A história política,
militar, moral e social do Brasil tem ali uma documentação esplendida e disposta
admiravelmente. É a obra ordenada dum erudito, cujo nacionalismo decorre
da objetividade dos factos, não sacrifica esta a uma ideia preconcebida (p. 74). (O
Museu Histórico. In: Fon-Fon, 06/07/1935)

Chama a atenção na notícia o jornalista não ter em momento algum escondido a
intenção de valorizar o nome do redator-chefe da Revista – que no período era o próprio
Gustavo Barroso. Ao contrário, esse parece ter se utilizado do seu cargo para empreender
ações de autopromoção, nas quais a valorização do trabalho junto ao MHN era uma peça
principal.
Veicular notícias relativas a homenagens, elogios e condecoração, além de fazer
parte da tática de autopromoção empreendida pelo próprio Gustavo Barroso ao longo da sua
vida profissional, também representava uma tática de autodefesa, justificada pelo contexto
político do período, no qual Barroso vinha sendo alvo de críticas, pois, devido à intensificação
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Fonte: Estudos archeologicos em homenagem a Raul Lino. In. Beira-Mar, 16/06/1935.
O evento também chegou a ser noticiado por outros jornais, a exemplo do Diário Carioca, contudo sem dar
maiores ênfases a figura de Gustavo Barroso (Fonte: Centro de Estudos Archeologicos: a sessão no Museu
Histórico em homenagem ao architecto português Raul Lino. In. Diário Carioca. 06/06/1935).
91
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da sua atuação na Ação Integralista, passava a ser acusado de negligenciar a administração do
MHN.
O acúmulo das funções de líder integralista e diretor do MHN foi questionado
pelo jornal A Manhã92, o periódico antigovernista foi dos primeiros a ir a público dando conta
desse fato. O texto desenvolvido a partir do discurso proferido por Gustavo Barroso durante a
cerimônia de doação da espada de Floriano Peixoto ao MHN, logo de início, se apresentou
como uma crítica aberta ao seu posicionamento político e ideológico:
O que continua a acumular as funções, não sabemos se remuneradas ou gratuitas, de
general em disponibilidade das milícias do sigma, com as de diretor na ativa do
Museu Historio, pelas quais não lhe paga pouco o depauperadíssimo Tesouro da
nossa pobre democracia-liberal por ele tanto malsinadas, discursou, outro dia,
na cerimônia da
doação
da
espada
de
Floriano
Peixoto aquele complicado panteão nacional. Premido pelas circunstâncias, depois
de se entornar em elogio bestas da Pedro II e ao próprio Pedro I, apresentou o
“marechal de ferro” como um “símbolo de brasilidade” que as nossas novas
gerações deviam cultuar. Essa insinceridade precisa ter um termo. Como cabide de
crachás, a exibição no seu peito farto de “homem para dez” a centena de
condecorações a que fez jus pelos seus salamaleques aos governos estrangeiros dos
mais vários matizes, o sr. Barroso transformou o Museu a seu cargo
em autêntico porão de velharias pertencentes a tudo que foi fóssil do primeiro e do
segundo impérios. Arquivador de botas do príncipe regente, de meias e lencinhos de
D. Maria Pia, de cueiros e de faixas de Isabel, a “redentora”, de bolsas de rapé e
paliteiros de marfim do “magnânimo”, e até da sobrecasaca com que participou do
golpe reacionário o sebastianista de 93 o próprio Saldanha da Gama, não se
pode compreender como o “brie-a-brae” oficial achou meios de acolher, com jubilo,
a espada de ouro do Consolidador. O que revolta, porém, é ouvir, mais do que
o monarquista notório, o integralista confesso elogiar a “brasilidade” de Floriano.
Isso já orça pelas raias da profanação! Não há quem ignore que o grande marechal
foi um dos precursores mais sinceros e desassombrados da lira anti-imperialista no
Brasil. De seus lábios viris muitos caixeiros dos grandes capitães europeus
disfarçados em agentes diplomáticos ouviriam frases duras de repulsa. Como é que,
então, o seu exemplo, que, mais do que as suas espadas, é relíquia nossa, pode
servir, agora, á mistificação de qualquer “galinha-verde”, comprometido até os
cabelos com os mesmos vendilhões a quem seu braço outrora correra a bala, e até a
chicote? (Acúmulo de funções. In: A Manhã, 03/07/1935)

É inegável que o editorial possui um claro caráter de oposição a Barroso, que
reverbera em crítica contundente ao próprio MHN, classificado como um “porão de
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O periódico carioca A Manhã, foi fundado em 13 de maio de 1926, por Aparício Torelly (o Barão de Itararé).
De tiragem semanal esse periódico surgiu como sendo de sátira política e de costumes. Nas eleições de 1929,
apoio a campanha da Aliança Liberal, para tanto, por quatro meses circularia “como suplemento semanal do
Diário da Noite de Assis Chateaubriand”. Contudo, após a revolução de 1930, o A Manhã se opôs a novo
governo, fato que levou Aparício Torelly a prisão em setembro de 1932. Em dezembro 1935 o periódico A
Manhã deixaria de circular, devido a prisão do seu diretor Aparício Torelly, apontado como fundador da Aliança
Nacional Libertadora (ANL). O retorno às bancas só ocorria um ano mais tarde, em dezembro de 1936, após a
soltura de Torelly, permanecendo em circulação até 1937, período no qual evitou o confronto direto o Governo.
O jornal só voltaria a ser reaberto, em 1945, vivenciando os momentos finais do estado Novo (Fonte:
VELASQUEZ, Muza. A Manhã. Disponível em http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbetetematico/manha-a. Acesso 02 agos 2021).
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velharias”. O autor desqualifica a atuação de Gustavo Barroso junto à organização do museu,
sua preferência pelo período monárquico brasileiro, bem como o processo de seleção e
valorização de muitos dos bens “históricos” acolhidos no acervo do museu. Os ataques ao
MHN não são por acaso, pois se constituem em uma forma de desqualificar o próprio Gustavo
Barroso, cuja história pessoal estava intimamente relacionada ao trabalho de criação e
organização daquela instituição. Dessa forma, se, ao longo da década de 1920 e início da
década de 1930, ter aliado sua imagem pessoal à imagem da instituição havia rendido louros
para Barroso, a partir de então também traria como fato negativo a desvalorização da
instituição, que não estaria dissociada da imagem do seu diretor.
A atuação de Gustavo Barroso na Ação Integralista Brasileira foi mesmo o
elemento motivador das críticas deflagradas pelo A Manhã – periódico contrário ao
Integralismo e que, desde 1933, ano de fundação desse movimento, passou a desenvolver uma
intensa campanha antifascista. Não foi por acaso que, no texto do jornal, apareceu a expressão
“galinha verde”, termo pejorativo usado pelos oposicionistas para se referir aos integrantes da
AIB, ou seja, era uma expressão provocativa, uma declaração de clara oposição ao
movimento. O redator, tomando a AIB como um movimento de cunho imperialista,
questionou o discurso no qual Gustavo Barroso se colocava no papel de defensor do Marechal
Floriano Peixoto, destacando que tal defesa não poderia ser realizada por alguém que estava
comprometido com os ideais imperialistas. Segundo as considerações do A Manhã, Gustavo
Barroso, monarquista convicto, abertamente defensor de D. Pedro I e D. Pedro II, não poderia
fazer a defesa de Floriano Peixoto, que foi um participante ativo da Proclamação da República
(1889), se recusando a comandar a resistência imperial ao golpe de Estado republicano. Logo
depois, tornou-se o primeiro vice-presidente e o segundo presidente do Brasil. Floriano
Peixoto esteve no poder em grande parte do período da história brasileira conhecido como
República da Espada (1889 a 1894). Portanto, a atuação de Gustavo Barroso no MHN
aparecia como contraditória aos ideais expressados pela AIB, bem como em relação às noções
de história e memória nacionais defendidas por ele até então.
Ainda em novembro de 1935, a questão da dupla função desempenhada por
Gustavo Barroso chegou ao plenário federal, quando o deputado Abguar Bastos impetrou
junto à mesa diretora da Câmara dos Deputados um requerimento com o objetivo de
questionar a situação legal do diretor do MHN. Embora o requerimento não tenha entrado na
pauta, logo desaparecendo da mesa diretora, não deixou de suscitar questionamentos e de ter
suas implicações políticas. O Brasil daquele período tinha sido abalado pela repercussão do
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fechamento da Aliança Nacional Libertadora (ANL)93 – organização fundada pelo Partido
Comunista do Brasil (PCB), e que se constituiu como uma frente antifascista, congregando
tenentes socialistas e comunistas insatisfeitos com o Governo Vargas. A ascensão da ANL
havia sido marcada pelo aumento da crise política no país, com inúmeros conflitos entre
integralistas e comunistas. Contudo, a ANL teve uma curta duração; fundada oficialmente no
mês de março de 1935, foi fechada apenas quatro meses mais tarde, em julho de 1935,
quando, com base na Lei de Segurança Nacional94, Getúlio Vargas pôs essa organização na
ilegalidade. (SENA JUNIOR, 2009)
O debate em torno da legalidade da dupla função desempenhada pelo diretor do
MHN ganhou as páginas dos jornais em matéria publicada pelo A Gazeta95– periódico que, a
93

Aliança Nacional Libertadora (ANL): organização política de cunho nacionalista, surgida com o objetivo de
combater o fascismo e o imperialismo, sendo oficialmente criada em março de 1935. O surgimento da ANL
encontra-se inserido no contexto de reação ao crescimento da Ação Integralista Brasileira (AIB), quanto
formaram-se pequenas frentes antifascistas compostas por grupos insatisfeitos com a aproximação entre o
governo de Getúlio Vargas e os grupos oligárquicos afastados do poder em 1930, a exemplo de comunistas,
socialistas e antigos "tenentes". A formação da ANL foi apoiada pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), e teve
Luís Carlos Prestes eleito presidente de honra da organização. Do ponto de vista político, o rápido crescimento
da ANL, contribuiu para aumentar a tensão política no país, marcada por frequentes conflitos de rua entre
comunistas e integralistas. No dia 5 de julho de 1935, a Aliança promoveu manifestações públicas propondo a
derrubada do governo e exigindo "todo o poder à ANL". Em reação as manifestações, Getúlio Vargas, com base
na Lei de Segurança Nacional, promulgada em abril daquele mesmo ano, ordenar o fechamento da organização.
Na ilegalidade, a ANL não podia mais realizar manifestações públicas fato que gerou grande insatisfação
fortalecendo em seu interior, os membros do Partido Comunista e os "tenentes" que estavam determinados a
iniciar uma insurreição armada para derrubar o governo. Em novembro de 1935 estourou em Natal (RN) um
levante militar em nome da ANL, que obteve apoio popular e chegou a assumir o controle da cidade por quatro
dias. Posteriormente, foram deflagrados levantes em Recife e no Rio de Janeiro. O governo federal não teve
dificuldade para dominar a situação e, por meio de uma intensa repressão, promoveu a desarticulação da ANL.
(Fonte: CPDOC. Anos de Incerteza (1930 - 1937) > Aliança Nacional Libertadora– Disponível em
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/RadicalizacaoPolitica/ANL.
Acessado
em
07/07/2020).
94
Lei nº 38, promulgada em 4 de abril de 1935, definia crimes contra a ordem política e social. Sua principal
finalidade era transferir para uma legislação especial os crimes contra a segurança do Estado, submetendo-os a
um regime mais rigoroso, com o abandono das garantias processuais.
95
O periódico paulista A Gazeta foi criado por Adolfo Campos de Araújo, no início do século XX, sua primeira
edição data de 16 de maio de 1906. Entre os anos de 1915 a 1918, A Gazeta, teve diversos donos – Couto de
Magalhães (1915 a 1916), João Gonçalves Dente (1916 a 1917), Antônio A. Covelo (1917 a 1918). O jornal,
inicialmente, que se colocaria como sendo sem ligação partidária, todavia, em meados da década de 1920,
revelaria ser simpático ao “fascismo italiano, chegando a louvar a Carta do trabalho de Mussolini”. Contudo, no
final da década de 1920, o jornal assumiria uma posição anticomunista, as vésperas da Revolução de 1930, por
ocasião da aderência de Luís Carlos Prestes ao comunismo. Nas eleições de 1930, defendeu a candidatura de
Júlio Prestes. O A Gazeta teria a sua trajetória interrompida ainda durante o não de 1930 quando ficou fora das
bancas por apenas três meses (do dia 25 de outubro e 16 de novembro de 1930), o retorno às bancas foi marcado
pela liderança do jornalista Pedro Mota Lima, partidário e defensor da revolução de 1930. Contudo, uma nova
mudança na direção que passou a se ocupada por Eurico Martins, fez com o que o jornal assumisse posição
política contraria ao Governo Provisório, desenvolvendo uma campanha pelo retorno da normalidade
institucional, defendendo a Revolução Constitucionalista de 1932. No ano seguinte, 1933, este periódico
apoiaria, nas eleições para a Constituinte, a Chapa Única por São Paulo Unido. Em 1934, sob a direção de
Cásper Líbero – jornalista que administrou o jornal de forma intermitente entre os anos de 1918 a 1943, período
no qual realizou reformas estruturais importantes na linha editorial do jornal –, A Gazeta, empreendeu oposição
ao governo defendendo, junto com o Correio Paulistano, órgão do PRP, a tese da ocorrência de fraude nas
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partir de 1935, passou a revelar uma certa simpatia ao governo –, saiu em defesa de Gustavo
Barroso e desenvolveu um discurso de oposição ao comunismo:
Agora
mesmo,
a propósito do
fechamento
da Aliança Libertadora,
o
deputado comunista enviou á mesa um requerimento em que indagava do ministro
da Justiça dos motivos por que não foi ainda afastado de seu cargo de diretor do
Museu Histórico o sr. Gustavo Barroso, um dos chefes da Ação Integralista
Brasileira, isto de acordo com o que dispõem a Constituição e a Lei de Segurança,
que vedam aos funcionários públicos o exercício de cargos diretivos de organizações
partidárias contra o regime. Esse requerimento, no entanto, desapareceu e, segundo
declarações do padre Arruda Câmara, que o havia recebido foi retirado pelo próprio
autor momentos de pois. Isso não impediu, porém, que o sr. Abguar Bastos voltasse
a reclamar da tribuna, uma manifestação da Câmara. Respondendo o sr. Antônio
Carlos que o requerimento fora retirado, o sr. Abguar Bastos prometeu formular
outro com o mesmo fim. Não sabemos qual o intuito do deputado comunista.
É possível que esse requerimento seja utilíssimo para a campanha extremista que
pretende atirar o país numa anarquia pior que a já existente. (A lógica do
extremismo. In: A Gazeta, São Paulo, 18/07/1935)

No texto fica implícito que o deputado Abguar Bastos não chegou a retirar o
requerimento; logo, esse fato insere-se nas manobras realizadas pelos deputados governistas
visando evitar que o assunto fosse devidamente discutido em plenária. É importante lembrar
que, em 1935, a AIB, apesar de não se constituir em uma organização políticopartidária,
possuía o apoio e a simpatia de integrantes da classe dirigente – de uma parcela da classe
média e dos oficiais das Forças Armadas –, contando com o apoio do próprio presidente
Getúlio Vargas. Portanto, a tomada de medidas contrárias a Gustavo Barroso constituía
também uma declaração de oposição a própria AIB, iniciativa politicamente inviável naquele
momento.
Por outro lado, Gustavo Barroso, durante o II Congresso da AIB – realizado em
Petrópolis, durante o mês de março de 1935, mesma época em que entrava em vigor a Lei de
Segurança Nacional –, foi nomeado para a Secretaria Nacional de Educação Moral e
Educação Física da AIB, órgão criado em substituição à milícia integralista, suprimida por
Plínio Salgado. Logo, a troca de função dentro da organização demonstrava um alinhamento
da AIB às determinações do Governo Federal, fato que contribuía para manter a boa imagem
de Gustavo Barroso e dos demais membros da AIB junto ao Governo Vargas.

eleições indiretas que colocou Vargas na presidência. Em 1935, empreenderia duras críticas contra a Lei nº 38,
ou seja, a lei de Segurança Nacional, promulgada pelo governo de 4 de abril de 1935. Contudo, é certo que a
oposição ao governo não se sustentaria por muito tempo, pois, de acordo com o jornalista Dácio Nitrini – autor
da biografia Cásper Líbero, Jornalista que Fez Escola (2019) –, com o intuito de conseguir auxílio financeiro
para A Gazeta, Cásper Líbero se aproximou de Vargas, passando a ser um grande aliado (Fonte: A Gazeta.
Disponível em http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/gazeta-a. Acesso 25 jul 2021).
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O jornal A Gazeta lançou mão do mesmo argumento jurídico usado
por Abguar Bastos: os dispositivos previstos na Constituição Brasileira de 1934 e a Lei de
Segurança Nacional, que proibiam os funcionários públicos de exercer cargos diretores de
organizações partidárias.

Buscavam caracterizar o requerimento como uma medida de

retaliação política, deixando claro que ele poderia também ser usado contra os membros da
ANL:
Ele é, entretanto, perigosíssimo e constitui uma faca de dois gumes. Ninguém ignora
que os chefes da famosa agremiação extremista agora fechada pelo governo são
todos eles protegidos do Estado Burguês. O comandante Hercoluno Cascardo, que é
TUCHAUA, é militar, oficial da Marinha, e, como tal, pensionista do Estado
burguês.
Chefes
ostensivos
do comunismo são
também
os
srs. Anizio Teixeira, diretor do Departamento de Educação Municipal desta
Capital; Leonidas de Rezende e Castro Rebello, catedráticos da Faculdade de Direito
da Universidade do Rio de Janeiro, e general Miguel Costa, oficial reformado da
Força Pública de São Paulo. Todos, portanto, vivendo nababescamente e a custa dos
cofres públicos. Ora, se o dr. Abguar Bastos exige a demissão do sr. Gustavo
Barroso, que não prega a subversão da ordem pública, mas que quer, simplesmente,
a mudança do regime pela educação do povo, dentro da ordem e das leis existentes,
qual a punição que s. excia, pedirá para os que ameaçam o regime com greves,
revoluções, bombas de dinamite e atentados pessoais? Naturalmente o pandego
deputado comunista vae pedir a forca para os seus correligionários... A sua atitude,
nesse caso, poderia não ser política, mas seria lógica. (A lógica do extremismo. In:
A Gazeta, São Paulo, 18/07/1935).

Ao listar os nomes, cargos e funções dos membros da ANL que ocupavam cargos
públicos, deixava claro que eles eram conhecidos e estavam sujeitos a punições. Portanto, o
editorial figura como uma ameaça de punição aos membros da ANL, ao mesmo tempo em
que se caracteriza como uma retaliação às críticas e acusações deflagradas contra o diretor do
MHN. Gustavo Barroso, colocado com defensor da ordem pública e da mudança do regime
realizada dentro da ordem e das leis existentes, não foi alvo de maiores considerações, tendo o
seu cargo defendido e mantido, apesar da sua intensa atuação junto à AIB.
Não raro, novas referências à dupla função desempenhada por Gustavo Barroso
viriam à tona em meio a matérias de oposição ao movimento integralista e ao próprio
Governo Vargas, que silenciava diante da ausência prolongada do funcionário federal que, de
forma recorrente, abandonava o seu posto de trabalho no MHN para se dedicar à campanha
de divulgação da AIB. Sobre aquele contexto, em meio aos documentos arquivados na
Hemeroteca Gustavo Barroso, encontra-se o recorte a seguir:
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Imagem 08: Fotografia de Gustavo Barroso usando o uniforme da Ação Integralista
Brasileira, em 1936

Fonte: Hemeroteca Gustavo Barroso, Pasta 23 – 1936, 1º Semestre a 2º Semestre de 1936. p. 12.

Logo baixo da fotografia aparece o seguinte texto:
Gustavo Dodt, descendente de alemães, que a fim de combater a Democracia
Liberal, recebe todos os meses, como Diretor do Museu Histórico, três contos de réis
do Estado Democrático-Liberal. Gustavo Dodt é encontrado frequentemente em
numerosas partes, exceto no Museu Histórico.

Nesse ponto é importante destacar que Gustavo Barroso estava atuando no
período Constitucional do Governo Vargas (1934-1937), quando o movimento integralista
gozava da tolerância do presidente; contudo, não se furtava a tecer críticas contra o sistema
político vigente no Brasil. E, no contexto do trabalho intelectual e de divulgação do
Movimento Integralista, buscou elaborar um discurso centrado no combate à liberaldemocracia. Nesse sentido, o pesquisador Elynaldo Gonçalves Dantas considera que o
discurso de Gustavo Barroso auxiliava na construção de uma imagem de caos social, “um
problema para o qual a liberal democracia não seria capaz de apresentar solução, se fazendo
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necessário um regime forte, centralizado e cristão, o Estado Integral” (DANTAS, 2014, p.
12). Ainda segundo o mesmo autor, em suas análises, Gustavo Barroso recorrendo à História
buscou construir um “espaço carregado de passado, vazio de presente e cheio de promessas
para o futuro”, para tanto, idealizou um “mundo social rigidamente hierarquizado, porém
harmonioso, um espaço controlado por um governante forte e divinamente inspirado.”
(DANTAS, 2014, p. 13)
Ainda segundo Elynaldo Gonçalves Dantas, no pensamento barrosiano, o presente
era descrito como lugar do caos, marcado por uma liberal-democracia descontrolada,
caracterizado pela ausência de tradições e pela destruição de todo um sistema social. Contudo,
o presente poderia ser restaurado no futuro, para tanto, era necessário recorrer a um passado
sacralizado, apresentado como “um refúgio a ser recuperado pela Ação Integralista, a partir da
reconstrução do Estado Integral, espelho da nação.” (DANTAS, 2014, p. 14). Barroso
propunha intervir na organização do Estado brasileiro, haja vista a incapacidade do Estado
Liberal dirigir esse processo. Seu posicionamento evidencia “os anseios centralizadores e
autoritários do movimento que visava à construção do Estado Integral.” (DANTAS, 2014, p.
14)
Gustavo Barroso elaborou um discurso agressivo voltado para a denúncia, seguido
de uma argumentação racional organizada com a intenção de suplantar os “inimigos da
nação”, onde o autor fez duras críticas ao comunismo e ao liberalismo, ratificando os ideais
integralistas que deviam ser adotados. Ao elaborar o seu discurso em oposição à democracia
liberal, Barroso falava de um lugar específico, o MHN, logo, não era de se estranhar que as
suas convicções políticas fossem questionadas diante do cargo público que ocupava, bem
como diante da facilidade que o diretor tinha em se afastar sucessivamente do museu, sem ser
advertido ou penalizado pelos dias não trabalhados.
O MHN seria envolvido em uma polêmica, nos últimos meses do ano de 1935,
quando veio a público, por meio do jornal O Globo, a notícia do suposto furto do original de
uma carta do imperador Pedro I à Marquesa de Santos. A matéria intitulada Violando
as confidencias do Imperador: um palpitante capítulo do mais escandaloso romance de amor
do século passado, no Brasil, escrita em formato literário, fazia elogios ao MHN, destacando
o valor histórico do seu acervo. Logo de início, procurava levar o leitor a conhecer o ambiente
do museu, apontando que, devido ao baixo número de visitantes, as suas galerias estavam
sempre desertas, o que havia facilitado o furto em questão.
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O nome do repórter amador que havia descoberto as informações sobre o furto
não foi revelado pelo jornal O Globo, contudo, as informações veiculadas davam conta de que
Gustavo Barroso, indignado com o acontecido, estaria investigando o caso em sigilo com a
intenção de punir os responsáveis. No entanto, ao ser procurado pelo jornal para dar a sua
versão sobre os fatos, procurou desmentir o ocorrido:
O sr. Gustavo Barroso, diretor do Museu, logo nos recebeu declarando que não
havia nenhum fundamento nas informações prestadas ao Globo. A carta estava ali e
realmente a exibiu, e fora retirada exatamente para que o quadro onde está
adaptada sofresse um ligeiro reparo. Em seguida, nos falou o sr. Menezes Oliva,
chefe da secção de História do Brasil. O conhecido professor
e historiógrafo corroborando as declarações do sr. Gustavo Barroso, nos afirmou: Só posso atribuir essa informação a um equívoco. Realmente, a carta foi retirada
da exposição, mas para os fins a que já aludiu o diretor do Museu. Naturalmente
algum repórter-amador, assíduo visitante do estabelecimento, notando a falta da
carta, logo a interpretou como um caso de furto e se deu pressa em transmitir ao
Globo, a notícia sensacional. (Violando as confidencias do Imperador: um palpitante
capítulo do mais escandaloso romance de amor do século passado, no Brasil. In: O
Globo. 13/11/1935)

Embora o furto da correspondência de D. Pedro I se constitua em uma notícia
“desmentida” pela direção do Museu Nacional, o fato não deixou de se caracterizar como um
evento negativo para a imagem da instituição, bem como do seu diretor. A instituição
responsável pela guarda das relíquias nacionais tinha a sua segurança posta em xeque pelo
furto – ainda que inverídico – de um dos objetos do acervo. Por outro lado, não deixava de se
encontrar implícita na divulgação do furto, a questão das constantes ausências do diretor do
Museu, motivadas pela militância política junto à AIB. Dessa forma, por traz da divulgação
do pretenso furto, encontramos uma acusação velada de negligência por parte do diretor, que
deixava o museu frequentemente abandonado.
A intensa dedicação de Gustavo Barroso à AIB pode ser percebida a partir da
análise realizada na documentação presente na Hemeroteca Gustavo Barroso, no período
correspondente aos seus três primeiros anos de trabalho durante o Governo Vargas. O recorte
cronológico selecionado se prolonga de 01/01/1933 a 31/12/1936. Foram analisados um total
de 630 recortes de jornais e revistas diversas produzidas no período. Destacamos que, em 495
desses documentos, as instituições são citadas isoladamente, ou seja, o nome de Gustavo
Barroso foi relacionado apenas a uma instituição específica. Em apenas 55 documentos, o
nome de Barroso foi relacionado a duas ou mais instituições por vez. E em 80 documentos
não há referência a uma de origem.
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O Gráfico 03, abaixo reproduzido, apresenta um panorama dos dados relativos aos
documentos onde as instituições são citadas isoladamente, seja pelo próprio Gustavo Barroso,
seja por outros autores.

Gráfico 03:

Fonte: Gráfico elaborado conforme dados da tabela intitulada Gustavo Barroso pelas Notícias de
Jornais (1927 - 1945), ver o Anexo III deste trabalho.

Conforme pode ser observado no Gráfico 0396, o nome de Gustavo Barroso estava
mesmo interrelacionado ao seu trabalho como escritor, caracterizado pelas 49 referências
feitas às editoras97 responsáveis pela publicação dos seus livros98, assim como pela presença
da Academia Brasileira de Letras (ABL), citada 61 vezes. Porém, a AIB, com 359 citações,
roubou a cena, demonstrando que a imagem de Gustavo Barroso sofreria uma alteração
significativa, sendo atrelada à militância política no integralismo. Nesse sentido, os dados
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Na colona OUTRAS, encontramos as seguintes instituições: Assembléia Nacional Constituinte, 02 citações;
Bibliotheca Brasiliana Pedagogica Brasileira, 02 citações; Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB)
aparecerá com 03 citações; Arquivo Histórico Brasileiro, com 01 citação; Sociedade Carlos e Vasconcelos,
apenas 01 citação; e a Sociedade de Cursos e Conferencias, também com apenas 01 citação. Vale destacar que a
coluna SEM IDENTIFICAÇÃO é composta pelos documentos onde não foi realizada a identificação da
instituição de origem de Gustavo Barroso.
97
Editora Minerva, citada 01 vez apenas; Editora Civilização Brasileira, citada 29 vezes; Companhia Editora
Nacional, citada 07 vezes; Editora Guanabara, citada 05 vezes; Livraria Mariza Editora, citada 03 vezes;
Renascença Editora, citada 02 vezes; e a Editora José Olímpio, que conta com 02 citações.
98
No período de 1933 a 1936, Gustavo Barroso publicaria trezes livros autorais: Mulheres de Paris (1933); As
Colunas do Templo (1933); O Santo do Brejo (1933); Tamandaré, o Nélson brasileiro (1933); O Integralismo em
Marcha (1933); O Integralismo e o Mundo (1933); Brasil - Colônia de Banqueiros (1934; O Integralismo de
Norte a Sul (1934); O Quarto Império (1935); A Palavra e o Pensamento Integralista (1935); O que o Integralista
Deve Saber (1935); O Espírito do Século XX (1936); História Secreta do Brasil, 3 vols. (1936, 1937, 1938). E,
também publicaria três traduções de títulos estrangeiros: A Batalha (1935); A Destruição da Atlântida, 2 vols.
(1936); Os Protocolos dos Sábios de Sião (1936);

123

demonstram que o próprio Gustavo Barroso fez a opção por se autodeclarar pertencente à
AIB, que, com 123 citações, passaria a ter prioridade para esse autor, em detrimento da ABL,
que apareceu em apenas nove citações. O mesmo caminho foi percorrido por jornalistas,
políticos e intelectuais que fizeram referência ao nome de Barroso no período investigado –
em diversos trabalhos dedicados à divulgação do lançamento de livros, resenha, críticas
literárias e políticas diversas –, optaram por identificar esse autor com a AIB, perfazendo um
total de 236 citações99.
A análise das fontes jornalísticas demonstra que Barroso, no nível público,
realizou um jogo de fragmentação e deslocamento da sua imagem, que acabava por evocar a
atuação no movimento integralista como sendo a área mais importante dentre as atividades
profissionais e culturais por ele desenvolvidas no período. Naquele contexto, a
autoidentificação como pertencente à Ação Integralista se constitui como parte de um
discurso construído de forma intencional para servir às suas pretensões políticas.
Contudo, a Academia ainda ganharia visibilidade quando comparada com o MHN.
A última instituição perdeu espaço, estando em terceiro lugar nas citações. E, mesmo quando
as instituições eram citadas juntas, vemos que o MHN era o menos citado, a exemplo do que
pode ser observado no Gráfico 04.
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Dentre os autores se destacam nomes como A. B. Queiroz, A. Grellet, Affonso Celso, Alberto B. Cotrim Neto,
Alcebiades Delamare, Alvaro Moreyna, Americo Palha, Argemiro, Attila, Augusto Lima, Bemtevi, Benjamin
Costallat, Benjamin Lima, Daniel Gouveia, David Carneiro, Deodoro de Carvalho, Edgar Fontoura, Egydio
Herver, Emilio O. Kaminski, Fernando Magalhães, Francisco Falcão, G. Castro, Geraldo Rocha, Heitor Muniz,
Henry Leonardos, Hercilio Guimarães, I. Zemilson, J. Ribeiro, João José, José Claudio Vieira, José Schiavo,
Luis Teran Gomes, Luiz da Camara Cascudo, Mario de Melo, Medeiros de Albuquerque, Mozart Firmeza,
Olegario Mariano, Osvaldo Gouvea, Ouvidio da Cunha, Paiva Guimarães, Pedro Calmon, Raymundo Moraes,
Sésamo, Teresa Tarragó, Thales de Azevedo, Víctor de la Fortelle, Viriato Correia, dentre outros.
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Gráfico 04

Fonte: Gráfico elaborado conforme dados da tabela intitulada Gustavo Barroso pelas Notícias de Jornais (1927 1945), ver o Anexo III deste trabalho.

Os dados demonstram que, nos 55 documentos em que o nome de Gustavo
Barroso foi relacionado a duas ou mais instituições, apenas 11 citações encontram-se
relacionadas ao MHN. Logo, o museu, a fonte de renda, o “ganha pão” de Barroso, não era o
principal alvo de suas atenções. Dessa forma, a divulgação do trabalho realizado no âmbito do
Museu, ou mesmo pelos órgãos que lhe eram anexos, a exemplo da Inspetoria de
Monumentos Nacionais, parece não ter se constituído no principal alvo de preocupação do
diretor.
Destacamos que, na área específica da preservação do patrimônio histórico
brasileiro, o triênio compreendido entre os anos de 1933 e 1936 foi caracterizado pela
emergência das primeiras ações de salvaguarda realizadas pelo Governo Vargas, ou seja, o
Decreto que erigiu Ouro Preto a monumento nacional, e a criação da Inspetoria de
Monumentos Nacionais, sob a coordenação direta de Gustavo Barroso. Contudo, ao
analisarmos a produção escrita desse personagem, veremos que ele colocou a sua pena a
serviço do Integralismo, tendo publicado um total de dezesseis livros 100 – entre traduções de
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Gustavo Barroso mesmo quando se dedicava a descrição das características de determinada cidade histórica, o
fazia no âmbito do trabalho de divulgação da AIB, a exemplo da matéria veiculada no jornal Tribuna em
fevereiro de 1936, na qual Barroso descreve a sua chegada na cidade mineira de S. João d‟El Rey, destacando
que encontrara uma cidade viva e moderna, conservando carinhosamente as suas tradições, cuja população
acolheu os “camisas verdes” com carinho e entusiasmo (BARROSO, Gustavo. S. João D'El-Rey. In. Tribuna. S.
João D'El-Rey, 16/02/1936)
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autores estrangeiros, ensaios de episódios históricos, e obras de cunho integralistas. Também
foi autor de diversos artigos de cunho antissemita, voltados para promoção da doutrina
integralista. Contudo, o mesmo não aconteceria com o MHN, pois, ao contrário do que
ocorreu no final da década de 1920 – quando Barroso possuía colunas na Revista Selecta e
ainda fazia uso da Revista Fon-Fon para realizar publicações dedicadas à promoção do
conhecimento sobre o acervo do museu, bem como a valorização de diversos monumentos
históricos –, o período de 1933 a 1936 foi marcado pelo silêncio101.
No período de 1933 a 1936, o “príncipe das letras” parece ter escolhido dividir o
seu reinado com o movimento integralista, no qual desempenharia as funções de chefe das
milícias (1933 a 1935) e Secretário de Educação (a partir de 1935). Assim, a divulgação do
seu trabalho na AIB aparece como a principal fonte de preocupação de Gustavo Barroso. Esse
fato fica mais evidente quando passamos a analisar o número de citações realizadas a cada
ano, a exemplo do que pode ser observado no Gráfico 05.

Gráfico 05

Fonte: Gráfico elaborado conforme dados da tabela intitulada Gustavo Barroso pelas Notícias de Jornais (1927 1945), ver o Anexo III deste trabalho.
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Destaco que o ano de 1933 – ano em que Barroso ingressou na AIB – foi marcado pela publicação, pela
editora Getúlio M. da Costa, da biografia de Joaquim Marques Lisboa, o almirante Tamandaré. O livro intitulado
Tamandaré: O Nelson Brasileiro é ilustrado com peças do acervo do Museu Histórico Nacional, contudo não se
constitui em obra de desfesa e valorização desse acervo ou mesmo dos bens representativos do patrimônio
brasileiro.
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Ao longo dos anos, a Academia Brasileira de Letras experimentara um declínio
considerável nas citações relacionadas ao nome de Gustavo Barroso. Rapidamente, o escritor
cederia espaço para o político integralista, que suplantaria as demais áreas de atividade de
Gustavo Barroso, principalmente o Museu Histórico Nacional que, contando com apenas uma
citação, quase desaparecera dos dados. Em 1936, a única notícia presente em meio à
documentação da Hemeroteca Gustavo Barroso, que faria referência direta ao trabalho técnico
realizado por Gustavo Barroso no MHN, abordava a sua nomeação para compor a comissão
encarregada de avaliar a Coroa Imperial. Trata-se de uma pequena nota veiculada pelo jornal
A Ofensiva em março de 1936102. Chama a atenção, nesse caso, a escolha do jornal
integralista como veículo de divulgação das notícias relativas a atividades de Gustavo Barroso
junto ao MHN, o que demonstra não haver uma tentativa clara de separação entre a sua
atividade política e atuação profissional.
O posicionamento de Gustavo Barroso também pode ser compreendido por meio
da análise do contexto político brasileiro daquele período. Logo, é necessário lembrar que a
partir da elaboração da Constituição de 1934, o país havia retomado sua normalidade
institucional, garantindo as eleições indiretas para governador e estabelecendo para 1938, a
realização de uma eleição democrática para presidente da República, na qual Vargas estaria
impedido de se candidatar (PANDOLFI, 2003; SERRATTO, 2008). Os integralistas não se
furtariam em participar das disputas eleitorais em torno da sucessão presidencial, para tanto,
por ocasião do II Congresso da AIB, realizado na cidade de Petrópolis, em março de 1936,
a organização deixou de ser uma associação civil para se transformar em partido político, com
a mesma designação e os líderes integralistas pleiteando concorrer às eleições presidenciais
que aconteceriam no início de 1938. (RODRIGUES; BRANDI, 1984; PANDOLFI, 2003;
SERRATTO, 2008)
Nos limites específicos do integralismo, o posicionamento de Gustavo Barroso era
motivado pela disputa, com Plínio Salgado, pelo poder dentro da AIB. Barroso buscava, por
meio da divulgação de artigos, ensaios e notícias diversas, construir uma imagem pessoal
positiva visando sua candidatura a presidente da República pela AIB. Seu posicionamento
visava não só as eleições de 1938, mas também a liderança da própria agremiação. E, para
tanto, se apropriou de todas as estratégias possíveis, que incluíam sua produção intelectual, a
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“O sr. ministro da Justiça, dirigiu-se ao collega da Educação e Saúde Publica, solicitando-lhe procidências
para que possa recahir a escolha do representante deste Ministério, junto á commissão de avaliação da corôa
imperial, na pessoa do director do Museu Histórico, dr. Gustavo Barroso” (Fonte: A coroa imperial: da comissão
avaliadora faz parte o dr. Gustavo Barroso. IN. A Ofensiva. 03/03/1936).
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intenção de participar de eventos do movimento integralista e a submissão dos dados
relativos à atividade profissional, junto ao MHN, aos interesses da AIB.
Mas, se o ano de 1936 parece ser o pico de atuação de Gustavo Barroso na AIB,
esse também marcaria o seu declínio na área da preservação do patrimônio histórico e
artístico nacional103, quando o governo Vargas optou por criar uma instituição
específica dedicada à preservação do patrimônio histórico e artístico nacional, desvinculada
do Museu Histórico Nacional, tema do próximo capítulo.
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Nos arquivos da Hemeroteca Digital Brasileira, o tema da avaliação da Coroa Imperial também se fará
presente, pois desde o início da década de 1930, já se discutia o destino bem como o valor das joias imperiais
brasileiras, sendo pauta de inúmeras reportagens veiculadas em periódicos como Jornal do Comercio, Jornal do
Brasil, Correio da Manhã, Diário de Noticias, dentre outros. Nesta hemeroteca podemos encontrar referências ao
MHN, sem que haja a veiculação direta do nome do diretor Gustavo Barroso. São pequenas notas sobre o
processo de visitação e o desenvolvimento de cursos pelo Museu, veiculadas em periódicos diversos. Citações ao
nome de Gustavo Barroso irão aparecer de forma dissociada do MHN, em reportagens sobre a sua atuação
política no movimento integralista, na divulgação da publicação de livros, ou mesmo em notícias relativas ao
desenvolvimento de trabalhos técnicos específicos, a exemplo da reportagem intitulada A tela “Moêma” retirada
da Pinacotheca, veiculada pelo jornal O Globo, em 23 de junho de 1936: Uma commissão para apuar o caso.
De accordo com o parecer do director do Serviço do Patrimônio Histórico Artistico Nacional, o ministro da
Educação resolveu designar uma comissão composta dos professores Rodrigo de Andrade, José Marianno Filho
e Gustavo Barroso para apurar as responsabilidades na entrega da tela “Moema”, que se achava na
Pinacotheca. Era a mesma, como se sabe, de propriedade de D. Evangelina Vasconcellos Costa e outros, e fora
entregue a Agenar Accioly Calvet, que agiu como procurador dos proprietários, sendo essa retirada
considerada irregular, conforme denuncia firmada pelo general Joaquim Cavalcanti de Albuquerque (A tela
“Moêma” retirada da Pinacotheca. O Globo. 23/06/1936). Vale destacar que a exemplo do ocorrido na
Hemeroteca Gustavo Barroso, também na Hemeroteca Digital Brasileira, no período pesquisado, não foram
identificados dados que dessem conta da atuação de Gustavo Barroso na área específica da preservação dos
monumentos históricos brasileiros, apesar da Inspetoria de Monumentos Nacionais estar em franca atividade no
processo de conservação de Ouro Preto, o tema não seria abordado nos jornais ali arquivados.
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CAPÍTULO III

GUSTAVO BARROSO E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
NACIONAL: DA EDUCAÇÃO DA NAÇÃO À DEFESA DO INTEGRALISMO

O ano de 1934, politicamente, marca o fim de um longo e tumultuado percurso,
no qual o término do regime ditatorial do governo provisório era a principal reivindicação dos
seus opositores políticos. A partir de então, o mandato presidencial teria duração de quatro
anos. Em 1938, Getúlio Vargas deveria deixar a presidência, pois a reeleição não era
permitida. Assim, as eleições de 1934, ainda que realizadas de forma indireta, marcam o
início do segundo período do governo Vargas, caracterizado pela emergência de um Estado,
paradoxalmente, autoritário e democrático.
Ângela de Castro Gomes, ao analisar o lugar ocupado pela democracia na prática
e no discurso político do pós-1930, destaca que o pensamento autoritário daquele período,
devido à montagem internacional do antiliberalismo, capturou a bandeira da democracia,
dando-lhe novos sentidos, encontrando ampla recepção junto às diversas camadas da
sociedade brasileira. No Brasil, o significado histórico da palavra democracia esteve
associado à dimensão social e não à política, o que, nos anos de 1930, possibilitou que fosse
construído um conceito aparentemente paradoxal: “democracia autoritária”. Segundo essa
autora, foi durante o governo Vargas que, pela primeira vez no Brasil, se procurou construir
uma “arquitetura de Estado Nacional moderno que ampliava suas funções de
intervencionismo econômico e social, ao mesmo tempo em que montava uma burocracia
impessoal e tecnicamente qualificada, segundo os moldes weberianos.” (GOMES, 2012, p.
71)
O período democrático do Primeiro Governo Vargas (1934-1937) foi marcado
pelo processo de reestruturação do Ministério da Educação e Saúde Pública, o que permitiu o
surgimento de novos atores e órgãos para a área do patrimônio. Esse mesmo período foi
caracterizado pela criação e/ou fortalecimento das chamadas “instituições de memória” –
bibliotecas, museus, dentre outros – responsáveis pela guarda dos signos, auxiliares da
memória, ou seja, dos suportes materiais, por meio dos quais as ideias eram fixadas,
funcionando como registros de memória. As instituições de memória, em geral, possuem
natureza pública, sendo criadas para permitir o acesso a esses registros no decorrer do tempo.
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Contudo, os ambientes que guardavam tais objetos, os “lugares de memória”
(NORA, 1993), durante muito tempo estiveram marcados por tendências pouco democráticas,
onde os objetos guardavam íntimas relações com o que Mário de Souza Chagas (2011)
denominou “coágulos de poder”, ou seja, com os indicadores de prestígio social. Para o autor,
há uma tendência clara para a celebração da memória do poder, pois, nessas instituições, o
poder “é concebido como alguma coisa que tem lócus próprio, vida independente e está
concentrado em indivíduos, instituições ou grupos sociais.” (CHAGAS, 2011, p. 17) Nesse
contexto, as instituições de memória caracterizam-se como sendo parte da estrutura do poder
disciplinar que atua provocando lembranças e esquecimentos. (CHAGAS, 2011)
As instituições de memória têm a sua sobrevivência marcada pela estreita
dependência com a instância do poder, por isso, sofrem a influência do jogo político travado
em cada período histórico, que se expressa não só pela determinação de quem ou o que
deveria ser poupado do esquecimento, mas também pela influência direta dos interesses
vigentes em torno do Estado. No âmbito público, as instituições de memória desempenham
funções específicas, podendo ganhar novas atribuições que se estendem para além dos usos
dados aos bens por elas protegidos, empregadas conforme os interesses políticos e ideológicos
daqueles que detêm o poder. Em outras palavras, o Estado, principal responsável pela
manutenção das instituições de memória, em última análise, determinará a forma como essas
instituições e seus acervos serão utilizados - e por quem.
O Museu Histórico Nacional (MHN), na condição de instituição de memória,
também sofreu os reveses do contexto político nacional e, no nível público, ficou à mercê das
reviravoltas do jogo político, quando a memória e a história brasileiras passaram cada vez
mais a serem colocadas a serviço e submetidas ao controle do Estado, em um processo
marcado pela separação definitiva entre a preservação do patrimônio brasileiro e seu gestor
inicial. A partir de então, o MHN e as iniciativas voltadas para a proteção do patrimônio
tomaram caminhos completamente distintos, de tal modo que passaram a ser estudadas, pela
historiografia, de forma isolada, sem interrelação.
Nos breves anos do período democrático do Primeiro Governo Vargas, ocorreu
um processo de especialização das atividades desenvolvidas pelas instituições de memória,
com a separação entre aquelas dedicadas aos bens móveis, a exemplo do Museu Nacional, e
aquela criada especificamente para cuidado do patrimônio edificado, ou seja, o Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Esse processo esteve associado à função
atribuída à memória nacional. Naquele contexto, o patrimônio passou a ser tratado como
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questão política, submetido ao controle, organização e investimentos do governo federal. O
objetivo era transformar as políticas de patrimônio em instrumentos que dessem apoio à
criação de uma ideologia nacional, evidenciando a cultura brasileira e promovendo uma visão
positiva acerca do Brasil.
Michael Pollak, ao analisar a função desempenhada pelas memórias coletivas
fortemente constituídas, a exemplo da memória nacional, destaca:
A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do
passado que se quer salvaguardar, se integra, como vimos, em tentativas mais ou
menos conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimentos e
fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos diferentes: partidos, sindicatos,
igrejas, aldeias, regiões, clãs, famílias, nações, etc. A referência ao passado serve
para manter a coesão dos grupos e das instituições que compõem a sociedade, para
definir seu lugar respectivo, sua complementariedade, mas também as oposições
irredutíveis”. Manter a coesão interna e defender as fronteiras daquilo que um grupo
tem em comum, em que se inclui o território (no caso do Estado), eis as duas
funções essenciais da memória comum (coletiva). (POLLAK, 1989, p. 10)

O que estava em jogo na política de preservação do patrimônio desenvolvida pelo
governo Vargas era a educação do povo brasileiro para aceitação do poder do Estado. Para
tanto, a memória seria usada em suas duas funções básicas (coesão interna e fronteiras),
mantendo a articulação entre os grupos e as instituições. Contudo, no processo de formulação
de uma visão favorável sobre o Brasil, era necessário excluir os elementos contraditórios à
ideia de nação que se queria implementar, assim como os indivíduos que, de alguma forma, se
colocavam contrários à manutenção do próprio governo.
Naquele contexto, as polêmicas decorrentes do envolvimento de Gustavo Barroso,
diretor do MHN, nas disputas político-partidárias características da década de 1930,
especialmente nos anos finais do período democrático do Primeiro Governo Vargas, podem
elucidar os fatores que nortearam o afastamento ou a aproximação desse personagem da área
da salvaguarda. Por outro lado, o ano de 1937, período nevrálgico da trajetória de Barroso,
também figura como decisivo para o surgimento de novos personagens e órgãos dedicados à
proteção dos bens patrimoniais. Não por acaso, esse ano marca a especialização das atividades
na área da preservação do patrimônio histórico e artístico nacional.
Este capítulo investiga a importância adquirida pela questão do patrimônio
histórico como elemento educativo para o povo brasileiro, durante o período democrático do
Primeiro Governo Vargas. Para tanto, analisa os caminhos percorridos para a criação do
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), no contexto político do
período, tendo em vista os impactos promovidos pela concepção desse novo órgão no
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processo de extinção da Inspetoria de Monumentos Nacionais. Trata-se de averiguar os
fatores que levaram ao afastamento de Gustavo Barroso da área da preservação do patrimônio
histórico brasileiro, nas suas interrelações com o movimento integralista e os conflitos que
deflagraram o golpe do Estado Novo, em finais de 1937. E, por fim, propõe-se perscrutar o
caminho percorrido por Gustavo Barroso para se inserir na política estado-novista, mantendose na direção do Museu Histórico Nacional (MHN).

4.1. A PRESERVAÇÃO DOS MONUMENTOS HISTÓRICOS EM NOME DA
EDUCAÇÃO DO “NOSSO POVO BRASILEIRO”

O governo Vargas, ao implementar ações preservacionistas, tornou patrimônio e
educação partes do discurso dominante, partindo de um lugar específico, o Ministério da
Educação e Saúde, reduto de intelectuais e políticos que, partidários da ideologia nacionalista,
se empenhariam em colocar em prática a preservação como função do Estado. O assunto da
preservação do patrimônio ganhou maior relevância a partir de 1934, quando Gustavo
Capanema104 assumiu a pasta do Ministério da Educação e Saúde Pública, dando novas
diretrizes para o órgão.
Politicamente, o nome de Gustavo Capanema se destacava pelo apoio que deu à
candidatura de Getúlio Vargas a Presidente da República nas eleições de 1930.
Posteriormente, aderiu ao movimento político que depôs o presidente Washington Luís,
colocando Vargas no comando do Governo Provisório em novembro de 1930105. Capanema,
a partir do início do novo governo, passou a trabalhar na administração pública federal. Dois
anos mais tarde, em 1933, Olegário Maciel, interventor do Estado de Minas Gerais, veio a
falecer, e Capanema foi nomeado interventor federal interino em Minas. No ano seguinte,
Gustavo Capanema seria empossado no cargo de ministro do Ministério da Educação e Saúde
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Gustavo Capanema Filho – Gustavo Capanema –, “Ministro da Educação de 1937 a 1945, foi responsável
por uma série de projetos importantes de reorganização do ensino no país, assim como pela organização do
Ministério da Educação em moldes semelhantes ao que ainda é hoje” (SCHWARTZMAN, 1985, p. 265). A
gestão de Capanema foi assinalada pela concentração na esfera federal das ações no campo da educação e saúde
pública no Brasil. Dentre as instituições criadas na gestão de Capanema se destaca a Universidade do Brasil, em
1937, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em 1942. (Gustavo Capanema Filho. In.
Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 1930. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001).
105

“Me informaram que a senhora não sabia que nós fizemos uma revolução, uma formidável revolução para
consertar esse Brasil. Foram três semanas de barulho grosso, de tiroteio pesado, de vitórias magníficas, de
inquietações horríveis e de esperanças maravilhosas. Afinal, vencemos. Venceu o povo mineiro. Venceu o povo
brasileiro” (Carta de Gustavo Capanema a sua mãe, em 28 de outubro de 1930).
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Pública, permanecendo no ministério por nove anos consecutivos – de julho de 1934 a
outubro de 1945 – afastado apenas nos momentos finais do Estado Novo.
A gestão de Gustavo Capanema destacou-se pela presença de diversos intelectuais
que atuaram no ministério prestando consultorias, defendendo propostas educativas,
elaborando projetos e programas de governo. O ministro Gustavo Capanema foi auxiliado
pelo poeta Carlos Drummond de Andrade106, um antigo colaborador e amigo pessoal.
Drummond trabalhou como oficial de gabinete de Capanema durante os anos de 1930 a 1932,
na Secretaria do Interior e Justiça de Minas Gerais. No ano seguinte, 1933, assumiu o cargo
de secretário particular auxiliando Capanema na interventoria do estado. Posteriormente, entre
os anos de 1934 e 1945, atuaria como chefe de gabinete, ao lado de Capanema no decorrer
dos onze anos que marcaram sua gestão no Ministério da Educação e Saúde. Além de Carlos
Drummond de Andrade, Gustavo Capanema também contou com o auxílio de diversos
representantes da cultura, da literatura e da música nacionais, a exemplo de Mário de
Andrade, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Manuel Bandeira, Heitor
Villa-Lobos, entre outros107. Além desses, havia também escritores católicos conservadores, a
exemplo de Alceu Amoro Lima, que encontraram espaço para atuar no ministério. (MICELI,
2001)
Segundo Simon Schwartzman (1983), Gustavo Capanema tomou posse no
Ministério da Educação e Saúde como parte do acordo geral entre a Igreja e o regime de
Vargas, proposto por Francisco Campos. É valido destacar que Campos foi o mentor político
de Gustavo Capanema. A principal diferença entre eles é que Campos foi ideólogo, enquanto
Capanema se movimentava obedecendo às contingências do dia a dia, numa política realista,
conciliadora e efetiva.108 Em sua gestão, Gustavo Capanema promoveu reformas profundas
106

Carlos Drummond de Andrade - nasceu em 1902, em Itabira do Mato Dentro (MG), vindo a falecer no Rio
de Janeiro, em 1987. Poeta, jornalista brasileiro. Foi um dos fundadores do periódico A Revista (1925), trabalhou
como redator da Revista de Ensino, e exerceu o cargo de diretor do Diário de Minas (1926 a 1939) Entre os anos
de 1934 e 1945, publicou diversos livros: Brejo das almas (poemas,1934), Sentimento do mundo (Poemas,
1940), Poesias (1942), Confissões de Minas (ensaios e crônicas, 1944) e A rosa do povo (Poemas, 1945). Em
1945, ano final do Estado Novo, aceitou o convite de Luís Carlos Prestes e se tornou coeditor da Tribuna
Popular, periódico do Partido Comunista Brasileiro, então Partido Comunista do Brasil (PCB). Contudo, a sua
participação nesse periódico duraria apenas alguns meses, tendo abandonado a coedição por discordar das
orientações do jornal. Ainda em 1945 passou a exercer o cargo de chefe de seção no Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, onde permaneceu até 1962.
107
No campo educacional a gestão de Capanema foi marcada pela realização de grandes reformas dentre as
quais, segundo Schwartzman, podem ser destacadas a reforma do ensino secundário e o projeto de remodelação
universitária, que resultou na criação da atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a construção do edifíciosede do Ministério da Educação no Rio de Janeiro (SCHWARTZMAN, et al, 1984).
108
A gestão de Capanema não deixou de sofrer os efeitos da política autoritária e centralizadora do Estado Novo.
É nesse contexto que, em 1939, ocorreu o fechamento da Universidade do Distrito Federal. Outro fato relevante,
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nos campos educacional e cultural, além de aperfeiçoar e/ou implementar projetos iniciados
no ministério de Francisco Campos.
O início da gestão de Gustavo Capanema à frente do Ministério da Educação, cujo
início data de 25 de julho de 1934, ocorreu no mesmo período de promulgação de uma nova
Constituição para o país; apenas cinco dias depois Getúlio Vargas assumiu a fase
constitucional do seu governo (1934-1937).
O Ministério da Educação encontrava-se inserido no almejado ideal de construção
de uma dimensão organizacional, alicerçada na necessidade de edificação de uma nova
composição institucional para um novo e moderno Estado democrático e republicano.
Naquele contexto, é valido destacar que o novo modelo de democracia instituído no pós-1930
não abriria mão das formas de representação consideradas apropriadas às novas funções dos
governos modernos, direcionadas para o atendimento dos interesses nacionais. Segundo
Ângela de Castro Gomes, “tais funções eram, acima de tudo, de natureza técnica, daí a
importância da criação de órgãos representativos da vida econômica, social e cultural do país,
que podiam, como interlocutores válidos, exprimir a vontade geral/popular.” (GOMES, 2012,
p. 112)
Dentro dos limites específicos do Ministério da Educação, na fase constitucional
do governo Vargas, definiram-se novos rumos para a política de preservação do patrimônio
cultural do país, cujas ações – até então vinculadas ao Museu Histórico Nacional, por meio da
Inspetoria de Monumentos Nacionais –, passariam a ser desenvolvidas por um novo órgão, o
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN109), sob a direção de novos
gestores.

da sua gestão é a implementação de ações repressivas contra as escolas mantidas pelas colônias alemãs no sul do
país, mais de duas mil escolas tiveram as suas atividades encerradas pelo Ministério da Educação, especialmente
depois do ano de 1942, período no qual o Brasil cortou relações com a Alemanha, passando a desenvolver sua
política de “nacionalização do ensino” (SCHWARTZMAN, et al, 1984).
109
Segundo Maria Cecília de Londres Fonseca (2005), esse órgão sempre esteve relacionado ao Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional e ainda hoje é responsável pela proteção dos bens culturais tombados pelo
governo federal. Contudo, “recebeu diversas denominações ao longo do século XX, conforme a sua posição e
hierarquia no serviço público: Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, de 1937 a 1946;
Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – DPHAN, de 1946 a 1970; Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, de 1970 a 1979. No final da década de 1970, o IPHAN é dividido em
dois órgãos distintos: Secretária do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), na condição de órgão
normativo, e na Fundação Nacional Pró-Memória (FNPM), como órgão executivo, funcionado no período de
1979 a 1990. Já no início da década de 1990, a SPHAN e a FNPM foram extintas, para darem lugar ao Instituto
Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), funcionando de 1990 a 1994. Em 06 de dezembro de 1994, a Medida
Provisória nº 752 transforma o IBPC em Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN”
(FONSECA, 2005, p. 36).
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A criação do SPHAN representa o fim da centralização das questões
museológicas e preservacionistas pelo MHN, e a preservação entendida como uma resposta
governamental para a proteção dos bens culturais. Esse não seria um ato isolado, pois se
inseriu no processo de formação do Estado centralizado iniciado com a revolução de 1930 e
tinha como objetivo primordial a sistematização e institucionalização da sua prática na vida
política e cultural do país.
O SPHAN nasceu em um lugar específico, o Ministério da Educação, sob a
justificativa de que a preservação dos bens históricos e artísticos se fazia imperiosa, dado o
valor educativo desses mesmos bens. O texto da Constituição de 1934, que em seu Capítulo II
apresenta o binômio “educação e cultura”, consagra a proteção aos monumentos nacionais e
às obras de arte e de valor histórico como princípio constitucional:
Art. 148. Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar o
desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os
objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do país, bem como prestar
assistência ao trabalhador intelectual. (BRASIL. Constituição da República
Federativa do Brasil de 1934)

A partir de então, a proteção dos bens históricos e artísticos passou a ser tida
como uma incumbência da União. A sua vinculação ao Capítulo II, referente a Educação e
Cultura, deixa implícito que a importância da preservação dos bens patrimoniais é dada,
também, pela atribuição do caráter educativo desses elementos para a nação brasileira.
Contudo, foi apenas três anos mais tarde, em 13 de janeiro de 1937, que o Decreto Lei nº.378
veio a criar, oficialmente, um serviço dedicado de forma exclusiva à salvaguarda dos bens
patrimoniais, o SPHAN, estabelecendo as bases da sua organização.
O texto do Decreto Lei nº.378/1937, em seu Art. 2º, alínea a, estabelece como
competência do “Ministério da Educação e Saúde, exercer, na esfera federal, a administração
das atividades relativas à educação escolar e à educação” extraescolar. Já no Capítulo III, ao
tratar dos ORGÃOS DE EXECUÇÃO, conceitua os Serviços Relativos à Educação,
esclarecendo: “Art. 33. Os serviços relativos à educação, órgãos destinados a executar
atividades de educação escolar ou de educação extraescolar, são os constantes da presente lei
e os que posteriormente venham a ser instituídos.” (BRASIL, 1937, Art. 33) Ainda no mesmo
capítulo, SECÇÃO III - Dos Serviços Relativos à Educação, no Art. 46, cria o Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, “com a finalidade de promover, em todo o País e
de modo permanente, o tombamento, a conservação, o enriquecimento e o conhecimento do
patrimônio histórico e artístico nacional.” (BRASIL, 1937, Art. 46) Portanto, O SPHAN foi
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agregado à estrutura do Ministério da Educação e Saúde (MES), na qualidade de Instituição
de Educação Extraescolar dos Serviços relativos à Educação.110 Desta forma, o SPHAN
nasceu com duas atribuições distintas, porém interrelacionadas: a função de salvaguarda do
patrimônio e a atribuição do exercício da educação extraescolar do povo brasileiro.
Do ponto de vista legal, o governo federal por meio da Lei nº 378, de 13 de
janeiro de 1937, tendo por objetivo a organização efetiva da proteção do patrimônio histórico
e artístico nacional, criou um órgão responsável por essa preservação, o SPHAN – órgão de
execução do Ministério da Educação e Saúde, vinculado e subordinado ao ministro do Estado,
dotado de estrutura organizacional própria.111 Vale destacar que, na prática, o SPHAN foi
criado em 1936, passando a funcionar, de forma provisória, um ano antes da promulgação da
Lei nº 378/1937, ou seja, o Serviço precedeu a legislação que normatiza a sua existência112.
Segundo Rodrigo de Andrade, as iniciativas tomadas por Gustavo Capanema para criação e
funcionamento provisório do SPHAN contaram com o conhecimento prévio e aprovação de
Getúlio Vargas. O que pode ser observado na correspondência enviada por Getúlio Vargas ao
Poder Legislativo, em 15 de janeiro de 1936, dando conta de que com o objetivo de
estabelecer medidas visando assegurar a permanência e a conservação do patrimônio
brasileiro de arte e de história, havia sido instalado provisoriamente, no MESP, um órgão de
caráter técnico e administrativo.
O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico, a que me refiro, e de que já fiz
menção na mensagem mandada ao Poder Legislativo em 3 de maio deste ano
110

Por meio do Decreto Lei nº. 378/1937, além do SPHAN, foram criadas diversas instituições culturais: o
Instituto Nacional de Cinema Educativo, com o objetivo de a promover e orientar a utilização da cinematografia,
particularmente como processo auxiliar do ensino; na Biblioteca Nacional, foi criada uma secção Braille,
destinada a leitura de cegos, a ser coordenada por um cego de comprovada competência; o Instituto Cayrú, que
terá por finalidade organizar e publicar a Enciclopédia Brasileira; o Museu Nacional de Belas Artes, destinado a
guardar, conservar e exibir as obras de arte pertencentes ao patrimônio federal; o Serviço de Radiodifusão
Educativa, que tinha por objetivo a promoção, em caráter permanente, dos programas de rádio detentores de
caráter educativo (Fonte: LEI Nº 378, DE 13 DE JANEIRO DE 1937 - Dá nova organização ao Ministério da
educação e Saúde Pública. Disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-378-13janeiro-1937-398059-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 15 fev. 2021)
111
A Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, trata da organização do Ministério da Educação e Saúde, em seu
Capítulo III, Seção III, Art. 46, que determina o seguinte: “ficam criado o Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, com a finalidade de promover, em todo o País e de modo permanente, o tombamento, a
conservação, o enriquecimento e o conhecimento do patrimônio histórico e artístico nacional” (Fonte: LEI Nº
378, DE 13 DE JANEIRO DE 1937 - Dá nova organização ao Ministério da educação e Saúde Pública.
Disponível
em
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-378-13-janeiro-1937-398059publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 15 fev. 2021).
112
Informações sobre a criação do SPHAN, viriam a público, ainda em 1936, em meio ao anúncio da reforma na
pasta do MESP, a exemplo na notícia veiculada pelo periódico A Batalha: “Fica criado o Serviço do Patrimônio
Histórico Artístico Nacional pra promover o tombamento, a conservação, a defesa, o enriquecimento e
conhecimento do patrimônio histórico e artístico nacional” (Reforma precipitada. In: A Batalha. Rio de Janeiro,
19 de novembro de 1936).
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(1936), já está produzindo os primeiros frutos, que se tornarão mais abundantes e
certos, uma vez aprovado pela Câmara dos Deputados o projeto de reforma do
Ministério da Educação e Saúde Pública, que incorpora aquele órgão,
definitivamente, no nosso aparelho administrativo. (Carta de Getúlio Vargas ao
Poder Legislativo. Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1936)

O recém-criado SPHAN necessitava de um projeto regulamentar para o seu
funcionamento. Nesse sentido, o Ministro Gustavo Capanema procurou iniciar os estudos
para o novo projeto de lei federal referente à proteção dos bens representativos do patrimônio
histórico e artístico da nação, bem como à organização do serviço encarregado de fazê-la
cumprir. Era necessária uma legislação adequada que permitisse à União realizar o registro e a
conservação dos respectivos monumentos históricos. Contudo, essa legislação já não poderia
ser promulgada por um ato discricionário. A fase constitucional do governo Vargas trazia
como garantia a necessidade de se fazer um texto de lei amadurecido pela passagem nas
diversas instâncias do plenário federal, até a sua aprovação final.
O escritor Mário de Andrade fora encarregado por Capanema de elaborar o
Anteprojeto de Criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional (SPHAN)113, instituição
voltada para a proteção do patrimônio em âmbito nacional. Vale destacar que esse documento
foi usado nas discussões iniciais sobre a composição da estrutura e dos objetivos do SPHAN.
Segundo Cristiane Souza Gonçalves (2007), a tarefa inicial era árdua, pois era preciso não
apenas configurar a estrutura de funcionamento do novo órgão, estabelecendo as diretrizes
para o tombamento, as regulamentações jurídicas para lidar com as limitações ao direito de
propriedade conferidas pelo ato de tombar, mas também estabelecer uma lista de atividades a
serem desenvolvidas dentro do extenso território a ser resguardado, indicar as ações mais
urgentes, e realizar o inventário detalhado dos bens culturais do país.
Destacamos que a escolha de Mário de Andrade para elaborar o projeto de criação
do SPHAN parece sugerir que Gustavo Barroso – detentor do único cargo dedicado à
preservação do patrimônio em nível nacional existente até então – foi preterido pelo ministro
Capanema, que optou por desenvolver o projeto do novo órgão preservacionista de forma
autônoma, isolando Gustavo Barroso nos limites do MHN e da IMN. Portanto, embora o
MHN estivesse no bojo do nascimento de uma sensibilidade preservacionista no Brasil, ao
convergir para a concepção do SPHAN, ele serviria como marco do isolamento de Barroso na
área da preservação.

113

Para acessar integralmente o texto do anteprojeto de Mario de Andrade, ver BRASIL, 1980, p. 90-106.
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A pesquisadora Maria Lucia Bressan Pinheiro destaca que o convite realizado por
Capanema a Mario de Andrade pode ser compreendido como um indício da insatisfação do
ministro quanto ao trabalho desenvolvido pelo MHN na inspeção dos monumentos nacionais,
“ou de seu diretor, Gustavo Barroso, com quem não parecia compartilhar quaisquer afinidades
políticas ou culturais” (PINHEIRO, 2018. p. 84-85). Ainda segundo a autora, Gustavo
Barroso, no período entre 1934 e o primeiro semestre de 1935, havia negligenciado as suas
atribuições no MHN. Entretanto, nos meses finais de 1935, Barroso se dedicaria a elaboração
e implementação do Plano de Restaurações dos monumentos de Ouro Preto, para tanto,
solicitou a contratação do engenheiro Epaminondas de Macedo. A admissão do engenheiro foi
marcada pelo enfrentamento de “diversos entraves burocráticos que indicam a falta de apoio
do Ministro Capanema às atividades de Barroso, e só se efetivou em novembro de 1935,
quando foram iniciadas as obras, concluídas em julho de 1937.” (PINHEIRO, 2018. p. 85)
Em abril de 1936, o Ministro da Educação, Gustavo Capanema, solicitou a
Getúlio Vargas autorização para dar início às atividades efetivas do novo serviço. Na sua
exposição de motivos, fez referência ao trabalho realizado por Mário de Andrade:
No projeto que ainda não tem a forma de uma lei, a matéria foi devidamente
estudada. Tudo está, aí, previsto com clareza e critério. Poder-se-ão introduzir
modificações diversas. Mas é fora de dúvida que as linhas mestras da organização
não pode ser outra e que o rumo do trabalho ficou definitivamente traçado.
Modificação que poderá desde logo ser feita e que resultou de conversa que tive com
o Sr. Mario de Andrade depois de ter lido seu trabalho, é que, em vez de tratar
somente de arte histórica, se cogite de todo o patrimônio histórico, artístico ou não.
Verifica-se, de fato, a impossibilidade de separar os dois assumptos: patrimônio
histórico e patrimônio artístico, resulta daí que a organização proposta passa a ser o
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Ofício do Ministro Gustavo
Capanema ao presidente da República. s/d. In: CPDOC/FGV; Ref. G.C. 36.03.24/2.
p.1-2)

A autorização para o início das atividades do SPHAN foi dada pelo chefe do
poder executivo sem restrições e, no final do mês de abril de 1936, foram iniciados os
trabalhos do novo Serviço, cuja primeira atividade seria a elaboração do projeto que, mais
tarde, se converteria no Decreto-lei de regulamentação das suas funções114. Ao mesmo tempo,
procurou-se formar um quadro técnico-administrativo com profissionais dedicados aos

114

Rodrigo Andrade, no relatório de atividades desse ano, destaca: “Tendo V. Excia. em 13 de abril do ano
próximo findo solicitado ao Senhor Presidente da República autorização para dar início ao Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, logo que o Chefe de Estado concedeu essa autorização foi contratado
o pessoal necessário para encetar os trabalhos essenciais e preparatórios que, de acordo com o plano traçado por
V. Excia., deveriam ser realizados até que, paulatinamente e com os dados fornecidos pela experiência, fosse
surgindo o plano definitivo de organização do Serviço, que tivesse de ser convertido em lei” (ANDRADE, 1937,
p.1).
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trabalhos específicos do novo órgão. Para a direção do novo serviço, de acordo com a
sugestão que Mário de Andrade tinha feito ao ministro Gustavo Capanema, foi escolhido o
nome de Rodrigo de Andrade.115 (LINS, 1989; SANTOS, 2018)
A escolha de Rodrigo de Andrade para o cargo de diretor do SPHAN não foi por
acaso, pois, desde o início do Primeiro Governo Vargas, ele vinha atuando junto ao MESP116.
Em 1934, passou a integrar o grupo de assessores do gabinete de Gustavo Capanema,
assumindo a chefia do gabinete em 1935. Apesar de Rodrigo de Andrade já ter a sua vida
profissional consolidada como jornalista, homem de letras e intelectual comprometido com o
seu tempo, a nomeação se constituiu em um marco na trajetória desse intelectual, pois, a partir
de 1936, as referências sobre Rodrigo de Andrade destacariam sua participação na fundação e
consolidação do Serviço do Patrimônio.
O início das atividades do SPHAN, na década de 1930, marcou a emergência do
nome de Rodrigo de Andrade no cenário preservacionista brasileiro. Sua atuação como diretor
desse órgão se prolongaria por mais de trinta anos, se sustentando mesmo após a deposição de
Getúlio Vargas e o afastamento de Gustavo Capanema do Ministério da Educação, no final do
Primeiro Governo Vargas (1945).
Portanto, em meio ao processo que levou à criação do SPHAN e à ascensão de
Rodrigo de Andrade na área do patrimônio, é fácil notar o declínio do MHN e do seu diretor,
Gustavo Barroso, no tocante à guarda de conservação do patrimônio histórico brasileiro. Isso
pode ser explicado, dentre outros fatores, pelo posicionamento político e cultural adotado por
Gustavo Barroso, especialmente, entre os anos de 1936 e 1937, bem como pela própria lógica
de criação simbólica da identidade e da memória coletiva empreendida naquele período.

4.2. ENTRE A POLÍTICA E O PATRIMÔNIO: O DECLÍNIO DE GUSTAVO
BARROSO (1936 - 1937)

115

Do grupo inicial de colaboradores, sete eram arquitetos: Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, José de
Souza Reis, Paulo Thedim Barreto, Renato Soeiro e Alcides da Rocha Miranda. Contudo, entre estes, Lúcio
Costa logo ficaria em evidencia, devido principalmente a sua erudição e profundo conhecimento da arquitetura
brasileira, fato que o levou a ocupar a posição de mentor do grupo. Contudo, outros intelectuais também eram
presenças constantes nas reuniões com Rodrigo M. F. de Andrade: Gilberto Freyre, Carlos Drummond de
Andrade, Manuel Bandeira, Sérgio Buarque de Holanda, Vinícius de Moraes, Joaquim Cardoso.
(GONÇALVES, 2007, p. 34).
116
Rodrigo de Andrade, em 1930, durante cinco meses comandou o gabinete de Francisco Campos, Primeiro
Ministro da Educação e Saúde, posteriormente, também chefiou o gabinete do secretário-geral de Viação e Obras
Públicas da Prefeitura do Rio de Janeiro/Distrito Federal.
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Segundo a pesquisadora Ângela de Castro Gomes (1996), no período do Primeiro
Governo Vargas, intelectuais e membros da burocracia estatal buscavam de forma consciente,
o uso de símbolos detentores de sentido para a história nacional, bem como para a própria
nação. A escolha dos signos apoiava-se em tradições do passado, formando conexões com o
presente, passíveis de serem abordadas pela propaganda oficial. Contudo, é valido destacar
que a simples seleção dos bens patrimoniais por parte do Estado não garante a aceitação e
legitimação do patrimônio, uma vez que o processo de elaboração da identidade e da memória
coletiva necessita abolir as incoerências, ofertando símbolos e bens culturais portadores da
capacidade de representar memórias e identidades integradas e livres de contradições. Ainda
segundo Ângela de Castro Gomes, por meio desse difícil equilíbrio, procurava-se transformar
a diversidade social e intelectual em uniformidade política, agregando áreas significativas de
unidade cultural. Deste modo, os intelectuais, mobilizados pela ideia de um Estado forte e
ativo, capaz de solucionar as dificuldades sociais e impulsionar a modernização do país por
meio da industrialização, cooperariam para estabelecer uma estreita conexão entre a educação,
a cultura e o trabalho.
Os intelectuais do período defendiam a realização do estudo do passado, com
bases científicas e realistas, viabilizando a elaboração de uma narrativa da história brasileira
que fornecesse sentido às relações estabelecidas entre passado, presente e futuro, em um
contexto que tinha como objetivo principal a busca pela valorização do Estado nacional.
Portanto, o que estava em jogo era o esforço de implementação do projeto político de Getúlio
Vargas. Nesse sentido, a pesquisadora Glaci Teresinha Braga da Silva (2010), atenta às
considerações de Ângela de Castro Gomes, nos lembra que o retorno ao passado acontece
justamente nos momentos de realização de relevantes projetos políticos. Pois, segundo a
autora,
[...] é nos momentos de grande esforço de implementação de grandes projetos
políticos que a atenção daqueles que dirigem o Estado volta-se para o passado,
buscando construir seu “lugar na história” e reescrevendo os fatos e as interpretações
do calendário cívico de um país, daí a relevância do uso simbólico do patrimônio na
construção da identidade nacional, o que explica o investimento do Estado na
criação do SPHAN, responsável por grande parte da política de recuperação e
valorização do passado nacional. (GOMES, 1996 apud SILVA, 2010, p. 17)

A questão não se resumia apenas à seleção simbólica, pois era necessário também
que a própria imagem dos homens responsáveis por tal seleção estivesse aliada aos ideais
professados pelo governo Vargas, assim como pelo apoio irrestrito ao próprio governo. Dessa
forma, o exercício intelectual de se estabelecer relação entre a tríade educação, cultura e
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trabalho era realizado por aqueles que buscavam construir e defender o Estado comandado
por Vargas, fato que não deixava de ser valorizado e tratado pela propaganda oficial.
Portanto, a necessidade de eliminação de ambiguidades não se restringia apenas à
seleção de símbolos e bens culturais; ela também se estendia aos agentes públicos
responsáveis pela implementação da política cultural de Estado. Em função desse fato, desde
o início foram cuidadosamente selecionados os intelectuais que comungavam dos ideais da
Revolução de 1930 para ocupar os diversos cargos do recém-fundado Ministério da Educação
e Saúde Pública e do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio – este último criado em 26
de novembro de 1930.
A presença de Gustavo Barroso no processo de desenvolvimento da política de
salvaguarda do patrimônio brasileiro se constituía em uma exceção dentro do governo Vargas.
O intelectual, inicialmente caracterizado como defensor da Primeira República, empreenderia
uma trajetória marcada pela aproximação e posterior distanciamento das bases políticas e
ideológicas que davam sustentação ao Estado. Gustavo Barroso, especialmente no período
constitucional (1934-1937), teve a sua atuação intelectual voltada à defesa e à valorização do
movimento integralista, muitas vezes tomando ares de franca oposição ao governo Vargas,
produzindo uma ambiguidade dentro do governo e da política de patrimônio que se queria
constituir.
Dentro do Ministério da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema atuaria de
forma silenciosa para a criação do SPHAN, promovendo assim uma polarização velada,
caracterizada pela presença de dois agentes políticos distintos. De um lado, Rodrigo de
Andrade, diretor do SPHAN e claramente defensor do governo Vargas; e, do outro , Gustavo
Barroso, Inspetor de Monumentos Nacionais e um dos líderes do Movimento Integralista. O
que estava em jogo era uma disputa ideológica na qual a História oficial e os símbolos
nacionais seriam utilizados para defender ou negar o modelo de Estado que se queria
implementar.
Vale destacar que, na área específica da educação, as pautas integralistas estavam
em congruência com as do governo Vargas. Podemos observar como os princípios
autoritários, o nacionalismo e o combate ao comunismo estavam em ambos os projetos de
educação. A educação oficial na década de 1930 seguia, assim como os integralistas, a linha
autoritária com princípios de ordem, obediência, nacionalismo e civismo. Contudo, no campo
político, os integralistas visavam à implementação de um governo próprio que só se fazia
possível com o fim do governo de Getúlio Vargas. Para tanto, baseados nas determinações da
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Constituição de 1934, que indicava a realização das eleições para presidência em 1938, os
integralistas trabalhariam intensamente para levar um camisa verde à presidência.
Naquele contexto, Gustavo Barroso, obtendo posição de destaque como um dos
principais teóricos do integralismo, colocaria a história, a memória e os símbolos nacionais a
serviço do movimento, utilizando-os como artifício para conquistar adeptos. Em meados de
1936, na condição de secretário de educação da Ação Integralista Brasileira, tomou a
iniciativa de criar um curso sobre História do Brasil, do qual era professor. O curso
patrocinado pelo Departamento Provincial de Estudos, órgão da Ação Integralista Brasileira,
teve a sua aula inaugural desenvolvida na sede da Chefia Provincial, e o próprio Gustavo
Barroso como primeiro palestrante. Naquele contexto, Barroso se encarregou de realizar a
seleção dos fatos e eventos marcantes da trajetória nacional, a fim de compor a noção de
história pátria adequada à imagem de nação que o movimento visava construir. Não por
acaso, o chefe do Departamento de Estudos, também da AIB, sr. Aben-Attar Netto, em seu
pronunciamento na abertura da aula inaugural do curso de História do Brasil, destacou que
aquele era um “momento em que o integralismo afirma[va]-se aos olhos da Nação como uma
expressão de ordem e direção incomparáveis.”117 Portanto, o curso figura-se como parte das
ações desenvolvidas pelo movimento integralista no sentido de assegurar o seu papel na
direção nacional.
Gustavo Barroso, ao implementar o curso de História do Brasil, atuou como
agente político, escolhendo a via da construção do conhecimento como forma de agir sobre o
mundo social no qual estava inserido, desenvolvendo, dessa forma, uma ação política.
Segundo Pierre Bourdieu (1998), ao analisar os impactos decorrentes de uma “ação
propriamente política”, ela se dá no nível do conhecimento:
A ação propriamente política é possível porque os agentes, por fazerem parte do
mundo social, têm conhecimento (mais ou menos adequado) desse mundo, podendose então agir sobre o mundo social agindo-se sobre o conhecimento que os agentes
têm dele. Esta ação tem como objetivo produzir e impor representações (mentais,
verbais, gráficas ou teatrais) do mundo social capazes de agir sobre esse mundo,
agindo sobre as representações dos agentes a seu respeito. Ou melhor, tal ação visa
fazer ou desfazer os grupos – e ao mesmo tempo, as ações coletivas que esses
grupos podem conectar para transformar o mundo social conforme seus interesses –
produzindo, reproduzindo ou destruindo as representações que tornam visíveis esses
grupos perante eles mesmos e perante os demais. (BOURDIEU, 1998, p. 117)
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Fonte: O ensino integral da história do Brasil: iniciou-se ontem o curso de Gustavo Barroso. In: A Ofensiva.
19/07/1936.
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A divulgação dos dados sobre a História do Brasil, inserida no processo de construção
da memória nacional, acabava funcionando como prescrição detentora da capacidade de
colaborar com a sua própria verificação, passando a desempenhar um efeito de teoria que
tendia a favorecer o acontecimento daquilo que divulgava. Pierre Bourdieu (1998), ao
discorrer sobre o efeito da teoria, afirma que ele “pode ser exercido na própria realidade por
agentes e organizações” habilitados para produzir ou reforçar simbolicamente a tendência
sistemática para privilegiar certos aspectos do real e ignorar outros. Segundo Bourdieu, a
duração e poder simbólico do efeito da teoria reside na sua capacidade de explicitar de forma
objetiva aspectos da realidade, fazendo com que as divisões pensadas correspondam mais
exatamente às divisões reais.
Em outros termos, a força potencial mobilizada pela constituição simbólica será
tanto mais importante quanto mais amplamente as propriedades classificatórias
pelas quais um grupo se caracteriza explicitamente e nas quais ele se reconhece
recobrirem as propriedades de que são objetivamente dotados os agentes
constitutivos do grupo (e que definem sua posição na distribuição dos instrumentos
de apropriação do produto social acumulado). (BOURDIEU, 1998, p. 125)

Assim, o efeito da teoria não só se faz presente na imposição de uma história e
memória ligada aos grandes acontecimentos da história nacional, mas sobretudo se efetiva na
propagação da maneira como lidar com a narrativa descritiva da importância dos fatos
históricos.
A atuação de Gustavo Barroso na propagação dos ideais integralistas também se
faria presente em meio aos eventos promovidos pelo Ministério da Educação, a exemplo do
ocorrido no segundo semestre de 1936, quando Barroso foi convidado pelo ministro Gustavo
Capanema para realizar uma conferência em homenagem a Duque de Caxias. O evento
realizado no Instituto Nacional de Música, em 25 de agosto de 1936 (Dia do Soldado), era
parte de uma série de conferências sobre as grandes personalidades da história nacional e
obteve ampla divulgação na imprensa118. Contudo, a conferência que contou com a presença
de Gustavo Capanema seria realizada em clima de aclamação ao Integralismo. O periódico
integralista A Ofensiva, em sua publicação de 26 de agosto de 1936, nos fornece um panorama
da homenagem, destacando que ela foi acompanhada por cerca de cinco mil pessoas, “em
quase sua totalidade integralistas”. Em sua fala, Gustavo Barroso procurou enaltecer a
personalidade do homenageado, destacando a atuação do militar Duque de Caixas na
118

Fonte: Os nossos grandes mortos: Duque de Caxias pela palavra do acadêmico Gustavo Barroso. In. A
ofensiva. 04/08/1936; Falará hoje sobre a personalidade de Caxias o companheiro Gustavo. In: A Ofensiva.
25/08/1936.
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conservação da unidade política nacional. Contudo, o discurso também seria marcado pelo
combate ao comunismo e pela afirmação dos ideais integralistas:
Completando a sua brilhante oração, o sr. Gustavo Barroso declarou que, nesta
época que se poderia assemelhar ao passado século, tornava-se imprescindível uma
espada como a do Marechal Duque de Caxias para a integralização nacional,
evitando destarte as badernas geradas pelo comunismo dissolvente e
internacionalista, bem como a luta fratricida provocada pelo facciosismo político
(Conferência em homenagem a Duque de Caixas. In: A Ofensiva. 26/08/1936, grifos
nossos)

Destaca-se que a referência à “integralização nacional”, presente na fala de
Gustavo Barroso, está em acordo com as bases do movimento integralista, que tinha por
objetivo ser um instrumento para a instauração do Estado integral. De acordo com o A
ofensiva, no final da conferência, “os integralistas presentes saudaram o orador com dois
vibrantes “anauês” e, “erguendo os seus braços na saudação de estilo, entoaram
entusiasticamente o Hino Nacional, no que foram acompanhados por todos os presentes”119.
Portanto, o evento organizado pelo governo Vargas foi utilizado como meio de promoção do
Integralismo. O grande número de adeptos presentes e a saudação final, “anauê”, indicam que
Gustavo Barroso obteve êxito em sua estratégia de divulgação.
Em 1936, o movimento integralista era bem visto pelo governo Vargas, logo,
parece natural que Barroso se sentisse à vontade para expressar suas inclinações políticas em
eventos oficiais. Contudo, ao fazê-lo, se distanciava das bases de construção da história e da
memória nacionais almejada pelo governo. O que estava em jogo na homenagem a Duque de
Caxias era o processo de fortalecimento do Estado que, por meio da construção de símbolos
nacionais, buscava forjar um forte sentimento de identidade nacional e educar o povo
brasileiro para aceitação do poder do Estado. Porém, assumindo posição inversa, Barroso se
esforçava para fortalecer o movimento integralista, utilizando-se da mesma metodologia do
governo Vargas para valorizar a construção de um Estado Integral.
Gustavo Barroso não pouparia esforços para divulgar publicamente o movimento
integralista, pois também tinha em vista a defesa da eleição de um candidato da AIB nas
eleições de 1938. Diante desse fato, parece compreensível que tenha utilizado a homenagem a
Duque de Caxias para valorizar a construção de um Estado Integral. Do mesmo modo, não se
posicionou publicamente contra a criação do SPHAN, órgão que já nasceu destinado a ocupar
o lugar da Inspetoria de Monumentos Nacionais e, portanto, reduziria as atribuições do diretor
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Conferência em homenagem a Duque de Caixas. In. A Ofensiva. 26/08/1936.
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do MHN. As pretensões de Gustavo Barroso iam, pois, além da defesa da memória e da
história nacionais; ele almejava levar a AIB a ocupar o mais alto posto político da nação.
No mesmo período, Gustavo Barroso concentraria seus esforços na divulgação da
Ação Integralista, divulgando publicamente poucos dados relativos à questão da preservação
do patrimônio histórico e artístico nacional. Isso é evidenciado pela análise da documentação
arquivada na Hemeroteca Gustavo Barroso, marcada pela ausência de dados relativos ao tema
do patrimônio, durante o ano de 1936 (conforme analisado no Capítulo II deste trabalho).
Portanto, destaca-se que, embora a Inspetoria de Monumentos Nacionais estivesse em plena
atividade naquele ano, Gustavo Barroso não empreenderia esforços para levar a público os
resultados do seu trabalho. Do mesmo modo, há um silêncio desconcertante no tocante à
criação do SPHAN, órgão que deveria assumir as atribuições da inspetoria.
A situação era diferente no âmbito administrativo, pois, segundo o pesquisador
Mário de Souza Chagas (2003), a partir da análise de documentos administrativos localizados
no Arquivo Institucional do MHN, foi possível perceber que Gustavo Barroso não se sentia
confortável e satisfeito com o fim da Inspetoria de Monumentos Nacional, em razão da
criação do SPHAN. Chagas destaca que o fim da inspetoria não se deu:
[...] por problemas técnicos de falta de especialização ou de pouca amplitude
geográfica, mas por embates de poder, por disputa de projetos de política de
memória. A corrente de pensamentos e prática patrimonial que Gustavo Barroso
representava foi derrotada politicamente pela corrente modernista que tinha em
Rodrigo de Andrade e Mario de Andrade os seus mais destacados representantes.
(CHAGAS, 2003, p. 50-51)

Ainda segundo o autor, a partir da criação do SPHAN, caberia a Gustavo Barroso
exercitar seu papel de guardião da memória e cumprir suas responsabilidades à frente do
Museu Histórico Nacional (CHAGAS, 2003). A emergência do SPHAN representou uma
mudança na forma de trabalho desenvolvido pelo governo federal para a preservação e, nesse
sentido, Ana Cristina Audebert R. de Oliveira (2003, p. 15) lembra que o caráter temporário
da IMN, marcado por somente quatro anos (1934-1937), encontra-se relacionado “à prática
que informava sua atuação, prática essa entendida como musealização e que difere em muito
daquela exercida pelo SPHAN”.
A criação do SPHAN produziu implicações importantes na decisão política e na
existência coletiva. Não por acaso, o seu surgimento ofuscou o papel desenvolvido pelo
MHN, bem como pela IMN, no cenário preservacionista da década de 1930. Isso pode ser
compreendido à luz do que René Rémond (1996) classifica como disputas institucionais
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responsáveis não só por moldar as práticas, mas também por compor as forças que assumiram
uma vertente jurídica. No entanto, a partir da criação do SPHAN, ocorreu uma especialização
de papéis, uma vez que o MHN permaneceria atuando na área do patrimônio, sendo
responsável pelo cuidado com os bens móveis, tendo Barroso à frente da sua administração,
enquanto o SPHAN se dedicaria ao cuidado do patrimônio edificado, tendo Rodrigo de
Andrade como seu gestor.
Do ponto de vista político, a perda de protagonismo de Gustavo Barroso na área
da preservação dos bens edificados se encontra permeada por implicações que vão além das
divergências com a “corrente modernista”, responsável pela concepção do SPHAN. Visto que
outras implicações se somariam à derrota da corrente de pensamento e prática patrimonial
representada por Barroso, figurando como ponto nevrálgico o seu envolvimento direto na
política partidária nacional. Contraditoriamente, tal envolvimento se revelou estratégico para
a permanência dele à frente do MHN120, pois Getúlio Vargas, como bom articulador político,
não deixaria de manter Barroso ao seu lado na condição de aliado. Não por acaso, esse último
ainda desempenharia papel importante no jogo político da década de 1930 – fato analisado
mais adiante.
No início do ano de 1937, provavelmente em reação à criação do novo serviço
preservacionista, o diretor do Museu Histórico Nacional empreenderia um breve retorno à
divulgação pública dos dados acerca do patrimônio brasileiro, tendo sua produção intelectual
marcada por poucos textos relacionados à temática do patrimônio histórico nacional. Logo em
meados do mês de janeiro, publicou na revista Fon-Fon o artigo intitulado Gravuras
Misteriosas121, que se constituiu no texto de divulgação do trabalho de registro fotográfico
realizado pelo professor Severino Alves Rocha, na localidade conhecida como Pedra de Ingá,
situada no atual município de Ingá, no estado da Paraíba. O trabalho de Severino Alves Rocha
se destaca por ter sido realizado seguindo as indicações do pesquisador Henry Koster, que
percorreu o Nordeste do Brasil, viajando de Pernambuco ao Ceará, entre os anos de 1809 e
1815, identificando o local das pinturas sem, contudo, fazer desenhos que completassem a sua
descrição.
No mês seguinte, Gustavo Barroso usaria o jornal integralista A Ofensiva para
divulgar um texto relacionado ao patrimônio histórico e arquitetônico. Trata-se do artigo
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Gustavo Barroso também teve o seu nome indicado para integrar o Conselho Consultivo do SPHAN, fato que
segundo Maria Lucia Bressan Pinheiro (2018. p. 88) é visto como sendo uma “espécie de compensação pelo seu
papel político vinculado ao Partido Integralista”.
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Fonte: BARROSO, Gustavo. Gravuras Misteriosas. In. Fon-Fon, nº 3, ano 31, Rio de Janeiro, 16/ 01/1937.
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intitulado O Estilo Colonial122, publicado em 07 de fevereiro de 1937, no qual o autor
procurava analisar o estilo barroco da Igreja do Carmo – Ouro Preto/MG. Para tanto, buscou
fazer um histórico da origem dessa edificação, seu estilo construtivo e decorativo, dando
conta das alterações sofridas ao longo dos anos. Ele se ateve, entretanto, na análise do estilo
barroco, suas origens e principais influências. Chama a atenção no texto o fato de Gustavo
Barroso, apesar de tratar sobre um edifício presente na cidade de Ouro Preto/MG, em nenhum
momento abordar o decreto que transformou Ouro Preto em monumento nacional, muito
menos citar a atuação da Inspetoria de Monumentos Nacional, órgão que, sob a sua
coordenação, desde o ano anterior, vinha realizando a restauração de diversos imóveis da
cidade.
A publicação do artigo O Estilo Colonial evidencia que abordar a criação, bem
como a trajetória das instituições que, sob a sua coordenação, foram responsáveis pela
preservação do patrimônio histórico e artístico nacional, não estava no rol dos objetivos de
Barroso naquele momento. Contudo, Barroso se concentrou na divulgação do trabalho
desenvolvido junto ao MHN. Naquele contexto, no início de 1937, o nome da instituição
apareceria nas páginas dos jornais relacionado à propaganda sobre a implantação do Curso de
Museus, a exemplo da entrevista concedida por Gustavo Barroso ao jornal Correio da
Noite123, intitulada N’um Mundo Pleno de Evocações, publicada em março de 1937124. A
matéria era iniciada com uma descrição elogiosa do MHN, bem como do seu diretor:
Quem passa pelo Largo Marechal Ancora mal pode acreditar que aquele edifício
pequeno e sóbrio, bem próximo ao mercado, reúna as mais precisas recordações da
nacionalidade. Mas assim é. E ao cidadão ousado que, dando largas a curiosidade,
ali entrar, maiores surpresas estão reservadas. Contrastando, singularmente, com o
ambiente exterior, onde as imprecações entrecortam o espaço, de instantes a
122

Fonte: BARROSO, Gustavo. O estilo colonial. In. A Ofensiva. 07/02/1937.
O periódico carioca Correio da Noite nasceu durante o período constitucional do Primeiro Governo Vargas,
com caráter conservador e vinculado a Igreja Católica criado em 30 de outubro de 1935 por Mário Magalhães.
Durante o Estado Novo, o jornal procurou manter uma convivência pacifica com o governo, se articulou com as
forças armadas e em especial o Exército, realizou reportagens que não chamavam a atenção do Departamento de
Imprensa e Propaganda (DIP). Contudo, em 1945, o Correio da Noite, apoiou o fim do Estado Novo e a
deposição de Getúlio Vargas. Esse jornal teve uma curta existência, sendo extinto em julho de 1954 (Fonte:
LEAL, Carlos Eduardo. Correio da Noite. Disponível em http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbetetematico/correio-da-noite. Acesso 02 agost 2021).
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Na entrevista se informa que a realização das atividades práticas do Curso de Museus, daria acesso aos alunos
a ingressar no serviço público federal, preenchendo as vagas disponíveis como funcionário do MHN,
independentemente de concurso. O curso já estava previsto na fundação do Museu, contudo só começou a
funcionar no ano de 1932, quando por meio da reformulação do regulamento do MHN, o governo resolveu
instala-lo. Na ocasião da entrevista o curso contava com dezessete alunos matriculados que, ao final do curso,
receberiam o certificado de conclusão, pois: O decreto 21.129 manda conceder aos que concluírem o curso um
certificado de habilidade, que é assignado pelo diretor e pelo secretario do Museu Histórico Nacional –
informou, ainda, o dr. Gustavo Barroso (Num mundo pleno de evocações. In. Correio da Noite. 25/03/1937).
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instante, o Museu Histórico constitui um mundo diferente, cheio de evocações. A
glória ali está lado a lado á arte. E o passado se descortina perante o curioso com a
simples visão das relíquias expostas. Ainda (...) oportunidade de verificar quão útil á
formação da cultura é esse Museu. Na sala, logo á entrada, um grupo de colegiais
passava em revista a galeria dos nossos homens ilustres e olhava, com a curiosidade
pintada no rosto, os primeiros engenhos de guerra. Bacinetes, couraças, carabinas,
elavinas, sabres, pistolas e canhões eram mostrados pelo dr. Costa Ribeiro, que
explicava suas diversas utilidades e as épocas do seu uso. A missão que nos levara
ao Museu era bem outra, mas, nem por isso, podíamos deixar de contemplar aquele
quadro cheio de expressão. Queríamos ouvir o dr. Gustavo Barroso, diretor do
estabelecimento, a proposito do curso dos museus. Subimos ao segundo andar. O
ilustre homem de letras, deixando a pequenina portátil sob cujas teclas as palavras
saltavam rápidas, marcando o papel níveo, atenciosamente, se pôs à nossa
disposição. (Num mundo pleno de evocações. In: Correio da Noite. 25/03/1937)

Na matéria há uma clara intenção de colocar o MHN como lugar de cultura, de
estudo e pesquisa, detentor de conhecimentos a serem compartilhados com estudantes e
demais interessados em obter informações sobre o passado brasileiro, passível de ser
apreendido pela “simples visão das relíquias expostas”. A imagem veiculada de Gustavo
Barroso, por meio da escrita, encontra-se ligada à sua atividade intelectual como escritor, “o
ilustre homem de letras”, que datilografa em sua máquina de escrever portátil, sem deixar de
ser atencioso, sempre pronto a atender os que lhe procurem. Assim, nas últimas linhas do
texto, a descrição da atitude quase teatral de Barroso visava deixar subentendido a vinculação
desse personagem à Academia Brasileira de Letras (ABL), instituição de saber cuja presença
reforça a imagem de intelectual construída por ele. Contudo, na mesma matéria, também foi
apresentada uma foto de Gustavo Barroso vestido com o uniforme integralista completo, em
uma clara referência de que o diretor do MHN não se dissociava das suas inclinações políticas
e ideológicas, pois ele estava empenhado em causar impacto imediato no público leitor,
demonstrando o seu papel de soldado do Sigma, pronto a entrar em combate.
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Imagem 09: Fotografia de Gustavo Barroso, exibindo o uniforme integralista, em março de
1937

Fonte: N‟um mundo pleno de evocações. In: Correio da Noite. 25/03/1937.

A fotografia aliada aos dados do texto jornalístico, evidencia a permanência da
estratégia de autopromoção adotada por Gustavo Barroso, ainda no início da década de 1930,
baseada em três imagens distintas: a do homem do museu e do patrimônio, a do intelectual e
escritor, e a do político vinculado à Ação Integralista Brasileira.
Nesse ponto, destacamos que a aproximação do Museu Histórico Nacional com a
Ação Integralista não se encontra fundamentada apenas pela vinculação direta de Barroso às
duas instituições em que atuou simultaneamente no período de 1933 a 1937. Segundo as
considerações do pesquisador Arthur Oliveira da Silva (2012), é importante perceber que as
duas instituições compartilhavam o mesmo projeto nacionalista, tendo por objetivo mobilizar
a população, por meio da divulgação de valores nacionais visando adquirir uma adesão
ideológica, que lhes garantisse a ampliação das suas redes de influência, ao mesmo tempo em
que trabalhava para a edificação de uma memória/história brasileira, supostamente, forte.
Gustavo Barroso buscou elaborar um projeto de nação que fosse compatível com a doutrina
do Sigma. Para tanto, apoiado na história do Brasil, fabricou sua versão particular acerca do
ser e do espaço nacional, esculpindo uma imagem de nação adequada às suas aspirações
políticas e ideológicas. (DANTAS, 2014)
O trabalho de intelectual marcou a atuação simultânea de Gustavo Barroso no
MHN e na AIB; exercendo um papel de destaque para a formação de opiniões, procurou
estabelecer conexões entre as esferas da sociedade civil e o Estado. Na busca do predomínio
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do grupo social ao qual estava vinculado, por meio dessas instituições, Gustavo Barroso
procurou alcançar, principalmente, a militância de base, servindo como elemento aglutinador.
Gustavo Barroso não procurou separar a figura do integralista da imagem do
funcionário público, ou seja, diretor do Museu. E, na condição de Secretário Nacional de
Educação Moral e Educação Física da AIB (desde 1935), utilizaria os meios oficiais de
divulgação do movimento integralista como veículo de divulgação do seu trabalho educativo,
tendo o MHN como instrumento para o desenvolvimento da função então conferida pelo
cargo de secretário125. Já no final do primeiro semestre de 1937, o jornal A Ofensiva traria
uma nova nota sobre o MHH, destacando a visita dos alunos do colégio Salesiano àquela
instituição:
Visitou ontem o Museu Histórico Nacional uma numerosa turma de 50 alunos do
Colégio Santa Rosa. Recebidos pelo diretor do Museu, dr. Gustavo Barroso,
percorreram todas as dependências, estudando detalhadamente os principais factos
da nossa história, acompanhados do prof. Francisco Oliveira, que na sala de
Conferência fez uma interessante palestra, que muito impressionou a numerosa
assistência. Após a visita, o professor Oliveira, foi muito cumprimentado, levando
os salesianos a melhor recordação da gentileza e [atenção] que lhes dispensou o dr.
Gustavo Barroso. (Os alunos salesianos no Museu Histórico: Uma aula do professor
Francisco Oliveira. In: A Ofensiva, 11/06/1937)

Na nota é marcante a tentativa de incluir a presença de Gustavo Barroso em todos
os momentos da visita ao MHN. Os alunos teriam sido recebidos pelo diretor e, ao final do
passeio, mais uma vez, há uma nova referência à figura de Barroso, que teria se despedido dos
jovens em uma performance permeada de gentilezas e atenção.126 Essa performance encontrase inserida no processo de construção intencional da imagem de gestor “gentil e atencioso”,
condizente com o comportamento esperado para um educador, imagem que Barroso fazia
questão de propagar por meio do periódico A Ofensiva. O Secretário de Educação da AIB não
media esforços para fazer do MHN um exemplo da sua boa conduta pessoal, bem como do
trabalho desempenhado para a educação das atuais e futuras gerações.
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O jornal A Ofensiva também passaria a ser veicular notícias específicas sobre o trabalho técnico desenvolvido
por Gustavo Barroso junto MHN, a exemplo da publicação, do dia 10 de junho de 1937, que dava conta:
“Esteve, ontem, no ministério da Justiça, o dr. Gustavo Barroso, diretor do Museu Histórico, que entregou ao
titular da pasta, o laudo da comissão encarregada de avaliar a coroa do Imperador D. Pedro II. Neste documento
a coroa está avaliada em 2.104 contos.” (Avaliação da coroa do imperador. In: A Ofensiva. 10/06/1937)
126
É valido destacar que durante a década de 1930, será comum nos jornais do período a circulação de notícias
sobre a visitação de estudantes e políticos ao MHN. Contudo, sem dar maiores atenções a figura do seu diretor,
muitas das quais não chegavam nem mesmo a citar o nome de Gustavo Barroso. A exemplo da notícia:
Brasileirismo: visita de estudo ao museu nacional. In: Diário Carioca. 31/07/1935; Visita ao Museu Nacional.
In. Diário Carioca. 08/08/1935.
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Portanto, a educação que Gustavo Barroso visava desenvolver era a voltada para a
afirmação do Integralismo, na qual o governo de Getúlio Vargas já não tinha mais espaço.
Embora o MHN fosse colocado como exemplo do bom trabalho desenvolvido pelo seu
diretor, na prática, Barroso, devido à sua intensa dedicação ao movimento integralista, passou
a ficar cada vez mais distante do dia a dia do museu, principalmente durante a campanha
eleitoral de 1937. Esse fato foi apropriado pelos seus opositores políticos e exposto nas
páginas dos jornais do período.

4.3. GUSTAVO BARROSO E O MUSEU HISTÓRICO NACIONAL SOB OS
RESPINGOS DA CAMPANHA ELEITORAL INTEGRALISTA

No início de 1937, Gustavo Barroso teve seus planos de ser presidente da
República frustrados pelo desenrolar dos acontecimentos internos da AIB. Foi quando, ainda
no mês de janeiro, Plínio Salgado deu início à organização das bases integralistas para a
disputa do cargo, para tanto, colocou todas as atividades da AIB a serviço desse objetivo.
Nesse sentido, determinou o alistamento eleitoral compulsório de todos os integralistas,
chegando inclusive ameaçar expulsar os militantes que não se alistassem, e criou o cargo de
chefe arquiprovincial para as sete circunscrições em que dividia o país, reunindo em cada uma
delas duas a quatro “províncias” integralistas. A campanha eleitoral da AIB foi lançada três
meses mais tarde, no dia 9 de abril, com o anúncio da realização de um plebiscito interno para
a escolha do candidato integralista à presidência da República. Em 11 de junho, o resultado do
plebiscito foi anunciado, Plínio Salgado saiu vitorioso, com 846.554 votos, contra 1.397 de
Gustavo Barroso e 164 de Miguel Reale. (RODRIGUES; BRANDI, 1984; PANDOLFI, 2003;
SERRATTO, 2008) Assim, em 1937, a AIB apresentou Plínio Salgado como candidato
oficial à presidência da República. Contudo, mesmo antes, por ocasião das eleições
legislativas e municipais, a organização já havia se transformado em partido político,
competindo eleitoralmente.
Gustavo Barroso, na condição de um dos principais líderes integralistas,
participaria ativamente da campanha eleitoral de Plínio Salgado. Devido a esse fato, Barroso
teve o seu nome amplamente divulgado nos jornais do período, alvo de críticas e acusações,
deflagradas em meio à acirrada disputa eleitoral que se desenrolaria ao longo de 1937, muitas
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das quais traziam o MHN como pano de fundo, a exemplo da notícia intitulada Camisa de
Força, publicada pelo jornal A Batalha em julho de 1937:
Enquanto os integralistas arrancam escudos da U. D. B. da lapela dos partidários da
nova e pujante agremiação e, em consequência, apanham umas tamponas e uns
empurrões, vá lá que a gente lhes ache graça. Toda vez que falam em milhões de
eleitores e chamam a votar as crianças de peito, as praças de pret e os analfabetos, o
caso ainda é parra rir. Sé é o sr. Gustavo Barroso quem esbraveja contra os judeus,
em vez de tomar conta das preciosidades do Museu Histórico, repita-se a sentença
de Salomão: “Stultorum infinitus est numerus”. Bem ponderadas as coisas, que
muito que o sr. Getúlio Vargas abra as portas do Catete aos camisas-verdes? O
presidente da República costuma ter a opinião de quem quer que converse com ele.
[...] (Camisa de força. In: A Batalha. Rio de Janeiro, 30 de julho de 1937) [grifos
nossos]

O jornal A Batalha, durante as eleições de 1937, exibia uma posição política
favorável ao governo caracterizada pelo intenso apoio a Getúlio Vargas, contudo, não se
furtaria a criticar a atitude do presidente que, no mês de junho, na companhia do ministro da
Justiça, José Carlos de Macedo Soares, havia recebido uma delegação da AIB, composta por
Gustavo Barroso, Miguel Reale, Everaldo Leite, dentre outros integralistas, que comunicaram
oficialmente o lançamento da candidatura de Plínio Salgado. Até aquele momento, Vargas –
impedido de se candidatar devido ao dispositivo da Constituição de 1934 –, procurava se
manter em atitude de aparente neutralidade em relação à sucessão presidencial, embora
houvesse fortalecido ainda mais seu poder discricionário através de uma série de intervenções
em diversos estados. Por outro lado, naquele momento, o governo apoiava oficialmente a
candidatura de José Américo de Almeida, logo, a atitude de Getúlio Vargas em receber a
delegação integralista foi vista de forma negativa pelo jornal, que, ao final da matéria,
alfinetou: “O presidente da República costuma ter a opinião de quem quer que converse com
ele”.
A matéria Camisa de Força buscou desqualificar o movimento integralista,
intenção evidenciada de forma irônica logo no título, que, ao fazer referência a “camisa de
força” – instrumento usado para conter aqueles que eram considerados loucos, em estado de
crise grave, colocando em risco a segurança de si mesmo e daqueles que estão em seu entorno
– deixa subentendido que os “camisas verdes”, forma pela qual os adeptos do integralismo se
autodenominavam, necessitavam ser contidos por estarem em estado de loucura, não
conseguindo interpretar de forma correta a realidade política brasileira.
A citação ao nome de Gustavo Barroso, na matéria Camisa de Força, aparece no
contexto de crítica, de desqualificação do movimento integralista como um todo. Contudo, ela
se destaca por exibir dois vieses distintos, porém interrelacionados; o primeiro diz respeito ao
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caráter antissemita de Barroso, enquanto o segundo dá conta de uma possível negligência no
trabalho junto ao MHN. Assim, destacando a atitude de Gustavo Barroso, que “esbraveja[va]
contra os judeus, em vez de tomar conta das preciosidades do Museu Histórico”, o A Batalha
colocava em xeque a imagem de “bom gestor” construída pelo diretor daquela instituição e
evidenciava que o acervo do MHN estava desprotegido, pois havia sido preterido em
decorrência das demandas do movimento integralista.
Ainda no mês de julho de 1937, a imagem de “bom gestor” do MHN foi
novamente questionada, quando veio a público a notícia do roubo de dezessete barras de ouro
e uma coleção de cento e dezessete moedas de ouro do acervo do MHN, avaliadas em
251:250$000 Reis127. O roubo, realizado na madrugada do dia 25 de julho de 1937, foi
noticiado com pesar pelos jornais do período.
O jornal Diário Carioca128, cuja posição política era favorável ao governo, foi um
dos primeiros a noticiar o ocorrido, lembrou do roubo que aconteceu em uma outra instituição
federal, a Escola de Belas Artes, para destacar o abandono vivido pelas instituições
responsáveis pela guarda de relíquias e objetos de arte, que não recebiam do governo federal
as devidas condições de funcionamento para que pudessem assegurar a proteção de seus
acervos.
Esse roubo sensacional de cerca de mil contos de réis, ocorrido no Museu Histórico,
vem mostrar, mais uma vez, o abandono em que se encontram certas repartições
federais que guardam relíquias e objetos representativos do nosso passado. Há muito
pouco tempo, causou pasmo a maneira audaciosa pela qual os meliantes
conseguiram se apoderar de várias telas preciosas da Escola de Belas Artes. Os
127

Segundo dados do Relatório da Direção do Museu, as 17 barras de ouro eram avaliadas em 175:000$000,
enquanto a coleção de moedas estava avaliada em 78:250$000. Desta forma, o valor total do roubo era
251:250$000 Reis (Fonte: Relatório da Direção do Museu Histórico Nacional. Rio de Janeiro/DF, 1937).
Disponível
em:
http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=MHN&pasta=&pesq=roubo%20barras%20ouro&pagfis=4
2962. Acesso em: 07 jun. 2020).
128
O Diário Carioca foi fundado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, em 17 de julho de 1928 por José Eduardo de
Macedo Soares, vindo a sair de circulação quatro décadas mais tarde, em 31 de dezembro de 1965. No contexto
político da década de 1920, o Diário Carioca, surgiu com o objetivo de fazer oposição ao governo de
Washington Luís. O periódico apoiou a Revolução de 1930 e a instalação do Governo Provisório. Contudo, o
apoio ao Governo provisório durou pouco, em dezembro de 1930, o Diário Carioca, rompeu com a situação
passando a desenvolver constante oposição ao novo Governo. Em 1932, sob a direção de Horácio de Carvalho
Júnior, foi favorável a reconstitucionalização do país, se opondo a permanência de Getúlio Vargas no poder, no
mesmo período o jornal foi invadido por soldados armados, sofrendo graves prejuízos que o forçaram a sair de
circulação por alguns meses. O Diário Carioca deu apoio irrestrito a Revolução Constitucionalista de São Paulo,
em julho de 1932, mantendo sua oposição ao governo. Contudo, no período de 1934 a 1945, o jornal aproximouse do governo, deixando a política partidária em segundo plano. O Diário Carioca, mostrou-se favorável à Lei
de Segurança Nacional, promulgada em 1935. E, apesar de ter recebido com reservas a Constituição de 1937,
prestou apoio incondicional apoio ao governo durante o Estado Novo (Fonte: LEAL, Carlos Eduardo. Diário
Carioca. Disponível em http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/diario-carioca. Acesso 02
agos 2021).

153

ladrões penetraram ali, calmamente, em pleno dia, e ninguém deteve os seus passos,
porque ninguém viu o seu ato indigno. O caso agora do Museu Histórico é
tipicamente expressivo. Com a mesma calma, a mesma serenidade imperturbável, os
amigos do alheio carregaram as coleções numismáticas do Museu. O facto serve de
mais uma advertência, porque não se justifica que aquela repartição, situada em
lugar ermo não tenha guarda para defendê-la dos gatunos. No Brasil é costume só se
trancar a porta depois de roubado. Que o exemplo de ontem sirva, ao menos, para
chamar a realidade os responsáveis pela administração pública (O caso do museu
histórico. In: Diário Carioca. 25/07/1937)

Contudo, não só o governo foi responsabilizado, pois o diretor do Museu também
teve a sua cota de responsabilidade analisada publicamente. Assim, o jornal Diário da Noite
abordou as complicações legais decorrentes do roubo do MHN, indagando se Barroso, como
diretor efetivo, foi obrigado a pagar o valor das barras de ouro e moedas desaparecidas. Para
tanto, lembrando que as reponsabilidades administrativas, pelos danos causados, competem às
autoridades fiscais, lançou mão das medidas previstas no Código de Contabilidade Pública da
União para analisar a responsabilidade do diretor do museu.
A propósito se lembra que o Código de Contabilidade Pública da União estabelece
que “os agentes responsáveis por valores públicos não serão exonerados da
responsabilidade, senão mediante prova de força maior e de haverem sido
observadas todas as cautelas e prescrições regulamentares, excluindo culpa mesmo
leve dos agentes”. O mesmo código ainda estatue que o chefe da repartição somente
se exime dessa responsabilidade, no caso de afastamento, quando proceda a
inventario, transferindo á guarda de seu substituto eventual.
QUEM RESPONDE É O SR. GUSTAVO BARROSO
como se sabe o diretor efetivo do Museu Histórico é o sr. Gustavo Barroso, que se
acha afastado do cargo, presentemente no Norte, onde se acha em excursão de
propaganda política do Integralismo. Em sua ausência, ficou interinamente na
diretoria o dr. Edgard Romero, porém a transmissão do cargo se fez sem o
inventario, atendendo mesmo a que ausência do sr. Barroso não seria demorada.
Nesse caso, a responsabilidade legal pertence ao diretor efetivo, a quem as
autoridades fiscais nos termos do Código, e sem prejuízo de ulterior decisão do
Tribunal de Contas, deverão ordenar recolhimento provisório das importâncias que
suponham com justas razões desviadas dos cofres públicos, sob pena de juros, mora,
suspensão de funções e cobrança executiva. (Uma complicação legal no roubo do
Museu Histórico. In: Diário da Noite. 27/07/1937)

Edgard Romero, diretor interino do MHN, se empenharia em dar as primeiras
justificativas para elucidar os motivos que levaram ao êxito dos ladrões, destacando a falta de
vigilância, problema recorrente no MHN, como facilitador do roubo. Apesar das solicitações
de recursos para segurança feitas por Gustavo Barroso quando da elaboração do orçamento de
1937 terem sido atendidas, o museu dispunha de um pequeno efetivo, apenas de 14 guardas,
que fiscalizavam vinte salas. Portanto, o museu necessitava ainda de um serviço interno de
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rondas noturnas, que, apesar de ter sido solicitado várias vezes a “quem é de direito”, ainda
não havia sido implantado.129
A falta de verbas para manutenção das instalações e para melhor fortalecer a
segurança da instituição não deixou de ser abordada pelo Diário da Noite que, na mesma
matéria, procurou refazer o caminho percorrido dentro do Museu pelos ladrões para efetuar o
roubo:
A falta de verbas justifica a ausência de obras que deixassem intransponível a janela
aberta que dá para o telhado do pavimento do fundo do pátio interno do Museu, que
assim fica livremente em comunicação com o prédio fronteiro, onde funciona o
Departamento de Produção Vegetal. Dita janela dá para mini sala saleta, ou
alpendre, cuja comunicação para o interior do museu se faz através de uma porta
frágil, fechada apenas com um trinco de madeira, ficando os ferrolhos para o lado
externo. Os próprios empregados dizem que essa porta somente tem uma utilidade:
que é a de evitar a passagem de gatos e outros animais, evitando que levem
imundices as salas de mostruários. Não obstante haver na casa valiosíssimos
objetos, que atingem a mais de 14 mil contos, o Museu tinha aquela passagem franca
para o interior, onde nem uma entrada se colocou. Nem mesmo se cuidou de
transferir os ferrolhos para o lado interior, o que, muito embora o madeiro não
apresente solidez, pelo menos indicá-la previdência e zelo da administração. E como
se viu a temeridade desse descuido sofreu sua rude prova, á mercê de assaltantes
ágeis, industriosos e peritos. (Uma complicação legal no roubo do Museu Histórico.
In: Diário da Noite. 27/07/1937)

A administração de Gustavo Barroso não foi poupada de duras críticas por parte
do Diário de Notícias, que a classificaria como descuidada e negligente, caracterizada pela
falta de zelo com a segurança da instituição, e mesmo diante do alto valor econômico do
acervo, não havia tomado providências para melhor fechar as passagens que davam acesso às
salas do acervo.
O jornal O Globo, na matéria intitulada O Museu Roubado de Novo, lembraria
que aquela não era a primeira ocorrência de furto junto ao acervo do Museu e também não
poupou críticas ao diretor Gustavo Barroso:
Houve um grande roubo no Museu Histórico. Pelos modos o roubo foi planejado
com calma, por quem conhece os aspectos da repartição e anda em dia com as
negligências de quantos devem resguardá-la. Assim se explica que os assaltantes
tenham se aproveitado tão bem do assalto, limpando a coleção de moedas, de
preferência com astúcias e cautelas. A reportagem procurou, naturalmente o diretor
do Museu, para ouvi-lo no caso. Não conseguiu falar-lhe, pois ele anda longe, em
propaganda política, deblaterando contra o regime. Tem razão o sr. Gustavo
Barroso. Um regime em que os diretores das repartições deixam-nas expostas aos
larápios e partem em viagens de propaganda, é regime detestável. Pelo menos
129

O mesmo argumento será usado no Relatório da Direção do Museu Histórico Nacional (1937) para indicar os
fatores
que
propiciaram
a
ocorrência
do
roubo.
Disponível
em:
http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=MHN&pasta=&pesq=roubo%20barras%20ouro&pagfis=4
2962. Acesso em: 07 jun. 2020.
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estimula as impunidades, o que se deve estranhar. O roubo no Museu Histórico foi
estimado em centenas de contos. A circunstância como que denuncia o perfeito dos
ladrões. Estes não perderam tempo com escolhas... Foram logo onde era melhor.
Não é a primeira vez que ali ocorre o facto, ninguém o ignora. Apenas desta feita os
larápios tiveram liberdade ampla. O ministro da Educação quis ouvir o diretor da
repartição. Este, porém, anda pelo norte, de camisa verde, falando mal da República
e dos judeus, que não tem nada a ver com as suas negligencias. Que o roubo sirva
para alguma coisa! Ao menos para dar ao Museu direção mais cuidadosa e menos
sujeita a entusiasmos, estranhos ao mandato... (O Museu roubado de novo. In: O
Globo, 27/07/1937)

O roubo não deixaria de ganhar conotação política, pois Gustavo Barroso, naquele
momento, estava empenhado na campanha eleitoral de Plínio Salgado à presidência, tendo se
afastado das suas atividades junto à direção do MHN para se dedicar a uma longa viagem em
campanha eleitoral nas regiões Norte e Nordeste do país. Portanto, ocorrido em meio ao
processo político para as eleições presidenciais, marcadas para janeiro do ano seguinte, o
roubo foi utilizado como instrumento de críticas a Gustavo Barroso, que passava a ser descrito
como um nome de oposição ao governo Vargas.
O texto da reportagem, de forma irônica, desqualifica as críticas realizadas por
Gustavo Barroso ao governo Vargas, acusando-o de negligenciar o seu trabalho no MHN,
abandonando a repartição e deixando-a exposta aos ladrões. Por outro lado, o texto da
reportagem, ao destacar que Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde, “quis ouvir o
diretor da repartição”, porém não conseguiu porque Barroso estava no norte do país, deixa
implícito que o ministro desconhecia o afastamento do funcionário, ou seja, a viagem teria
ocorrido sem o seu consentimento. Ao final da matéria, ao abordar as finalidades das lições
que poderiam ser aprendidas com o roubo, há a sugestão direta para a mudança na direção do
MHN; logo, o roubo colocava em xeque a própria permanência de Gustavo Barroso no cargo
de diretor.
A defesa de Gustavo Barroso seria realizada pelo jornal cearense O Povo, que
publicou a matéria intitulada O Globo, o Museu, a Má Fé de sr. Gustavo Barroso,
questionando as acusações realizadas pelo jornal O Globo.
Os jornais comentaram largamente o roubo verificado no Museu Histórico. “O
Globo”, servindo a fins inconfessáveis e baixos, tentou lançar a culpa do lamentável
incidente contra a pessoa do Dr. Gustavo Barroso, ilustre diretor daquele
estabelecimento. Claro que não o fez diretamente, porque o absurdo e a infâmia
seriam claros demais, em se tratando de um homem integérrimo, fundador e diretor
há 15 anos do maior atestado de cultura que possuímos. Lançou, porém, com
deslavada má fé, a pecha de desleixo e relaxamento contra o “homem que, em vez
de administrar o Museu, andava pelo Norte, deblaterando contra o regime”.
Francamente, que esta acusação é lançada também contra o sr. ministro da
Educação, que foi quem concedeu, aliás com muita justiça, as férias regulares a que
tinha direito o sr. Gustavo, como funcionário público que é. Além disso, o facto de
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ter-se registrado o roubo justamente na ausência do sr. Gustavo Barroso, não é mais
que um testemunho da vigilância e do zelo de S. Ex. Estando ele presente, nunca
alguém se atreveu a bulir no Museu. O próprio sr. Mangabeira, que queria certa
ocasião intrometer-se nos negócios do Museu Histórico, para despojá-lo dos troféus
que conquistamos na guerra do Paraguai, deve guardar uma lembrançazinha
desagradável da atitude altiva do ilustre escritor. Isto de falar contra o regime, não é
nada de novo, também. E quem dera que todo mundo falasse como o sr. Gustavo
Barroso, com solidez e sinceridade!... (O Globo, o Museu, a má fé de sr. Gustavo
Barroso. In: O Povo. Hemeroteca Gustavo Barroso. Pasta 25 – 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre. Pag. 95)

No texto fica clara a tentativa de isentar Gustavo Barroso de qualquer
responsabilidade quanto ao roubo ocorrido no MHN, assim como do seu afastamento da
direção daquela instituição. O envolvimento do nome de Gustavo Capanema insere-se no
processo de divisão de responsabilidade, já que, na condição de funcionário público, Gustavo
Barroso não poderia ter se ausentado sem o conhecimento de seu superior, sob pena de perda
do cargo. Dessa forma, estando em período de férias regulares concedidas pelo próprio
Ministro da Educação, nada poderia ser feito para imputar-lhe qualquer penalidade.
O passar dos meses, com o acirramento da campanha eleitoral, trouxe novas
acusações deflagradas contra Gustavo Barroso, envolvendo a sua atuação nas campanhas
eleitorais e o roubo no MHN. Assim, no início do mês de setembro, o jornal Diário Carioca
publicaria um editorial intitulado Funcionário Extremista, que se constituía em uma crítica
aberta ao integralismo:
O integralismo está exigindo do governo atenções especiais. Os elementos do sr.
Plinio Salgado, a sombra de vantagens misteriosas, realizam uma obra tenaz de
desmoralização da democracia. E a situação é tanto mais grave quanto se sabe que
grande número deles percebe pingues vencimentos dos cofres públicos. Vejamos um
caso concreto. O sr. Gustavo Barroso e diretor do Museu Histórico, onde ganha
vários contos por mês. Afasta-se da repartição e segue para o Norte, atacando o
regime e ameaçando céus e terras. Pouco importa que na sua ausência roubem o
Museu O que ele quer é fazer demagogia, gordo e nutrido às custas do erário da
União. No entanto, as leis do país proibem essas atividades extremistas, sobretudo
em se tratando de funcionários. [...] (Funcionário extremista. In: Diário Carioca,
01/09/1937)

Vale destacar que nas eleições de 1938, somente três candidaturas foram
apresentadas de forma oficial: Armando de Sales Oliveira, candidato do partido oposicionista
União Democrática Brasileira (UDB), então governador de São Paulo; Plínio Salgado, pela
AIB; e José Américo de Almeida, considerado, inicialmente, o candidato do governo – era
ministro do Tribunal de Contas nomeado por Getúlio Vargas –, contudo, aos poucos
radicalizou sua campanha eleitoral, conferindo-lhe um tom considerado esquerdizante por
alguns e sendo por isso paulatinamente abandonado pelo governo.
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A campanha eleitoral de José Américo foi marcada pela franca oposição a Plínio
Salgado e, consequentemente, à AIB. Foi nesse contexto que os partidários de José Américo
encontraram no evento do roubo ao MHN uma forma de criticar a atuação de Gustavo
Barroso, destacando os seus constantes afastamentos do museu devido à promoção da
campanha de Plínio Salgado. Assim, em o Funcionário Extremista, foi destacado o fato de
que Gustavo Barroso, mantendo o seu salário de funcionário público, se dedicasse ao
Integralismo, deflagrando ataques e ameaças ao regime, sem se importar que na “sua ausência
roubem o Museu”. Ao final do texto, o jornal, fazendo uma referência implícita à Lei de
Segurança Nacional130, lembrou que a legislação brasileira daquele período proibia aos
funcionários públicos o exercício de cargos diretivos de organizações partidárias contra o
regime, sob pena de serem afastados ou mesmo perderem o cargo. Logo, em meio ao embate
político, estava em jogo também a permanência de Gustavo Barroso no cargo de diretor do
MHN, sendo o roubo um fator negativo a depor contra a atuação do então diretor.
Novamente, foi o jornal O Povo que voltou a sair em defesa de Gustavo Barroso
e, na matéria intitulada Um furo para os jornais “Zé-Ameriquista", procurou rebater as
acusações feitas pelo Diário Carioca:
O “Diário Carioca”, em sua edição de hoje, como sempre, não desmentiu a sua
orientação. Ao contrário, prosseguiu na sua campanha intencional de difamação e
intriga. Publica um tópico, mal redigido, sob o título: “Funcionário extremista”. O
funcionário, a que se refere o jornal do irmão do ministro, é o sr. Gustavo Barroso.
Acusa o sr. Gustavo Barroso de se haver afastado da direção do Museu Histórico,
viajando para o Norte, em propaganda da candidatura do sr. Plinio Salgado. Mas,
que tem isso? O conhecido acadêmico, realmente, foi ao Norte mas, como
funcionário cumpridor de deveres que é, não esqueceu, antes, de pedir a “necessária
licença”. Depois – e o governo federal saber disso – nenhum outro estudioso no
Brasil poderá ser tão dedicado ao Museu Histórico quanto o dr. Gustavo Barroso.
Quem desconhece o trabalho admirável que o sr. Gustavo Barroso realizou no
Museu Histórico? Mas o jornal precisa atacá-lo. Porque o sr. Gustavo Barroso é
integralista. Quanto a isto, ele, tem o direito de fazer propaganda da ideologia
política que achar conveniente. Não ele põe o cérebro sobre o estômago. De mais –
que tem a ver o seu emprego, que ele satisfaz completamente com um trabalho
eficiente e digno, com as suas ideias políticas? Agora, o que o “Diário Carioca”
esqueceu foi de fazer um paralelo entre a atitude do sr. José Américo. Daria uma
ótima reportagem. Este, o sr. José Américo, SEM PEDIR LICENÇA, abandona o
seu posto de ministro do Tribunal de Contas, vae ao Norte e volta para receber, “sem
130

A Lei nº 38, de 4 de abril de 1935, define crimes contra a ordem política e social. Determinava em seu Art.
30. É proibida a existência de partidos, centros, agremiações ou juntas, de qualquer espécie, que visem a
subversão, pela ameaça ou violência, da ordem política ou social. (...) “Art. 32. O funcionário público civil que
se filiar, ostensiva ou clandestinamente, a partido, centro, agremiação ou junta de existência proibida no art. 30,
ou cometer qualquer dos atos definidos como crime nesta lei, será, desde logo, sem prejuízo da ação penal que
no caso couber, afastado do exercício do cargo, tornando-se passível de exoneração mediante processo
administrativo, se não estiver nas condições do parágrafo único do art. 169 da Constituição da República. O
funcionário
vitalício
só
será
demitido
mediante
sentença
judiciária”
(Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1930-1949/L0038.htm. Acesso em: 07 set. 2020).
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descontos”, os seus ordenados. Que dirá disto o “Diário Carioca”? Mais ao contrário
do sr. Gustavo Barroso que sempre se destacou como funcionário que fiscaliza
“diariamente” os trabalhos sob a sua direção, - o sr. José Américo, é facto sabido,
raramente aparece no Tribunal de que é ministro. Que dirá disto o “Diário Carioca”?
Não há dúvida, em relação ao sr. Gustavo Barroso, o “Leon Blum brasileiro”, é mais
do que um funcionário relapso ... (Um furo para os jornais “Zé-Ameriquista”... In: O
Povo. 01/09/1937) [grifos nossos]

Na matéria fica evidente a intenção do jornal O Povo de defender a permanência
de Gustavo Barroso à frente do MHN. Para tanto, o descreveu como um funcionário
exemplar, “cumpridor dos seus deveres”, “eficiente e digno”, dedicado como nenhum outro
ao Museu Histórico. Do mesmo modo, buscava demonstrar que os ataques deflagrados contra
Gustavo Barroso eram motivados pelas ideias políticas abraçadas por aquele intelectual,
contudo, essas não interferiam no cumprimento dos seus deveres. O Povo silenciou sobre o
evento do roubo sofrido pelo MHN, restringindo a questão ao âmbito das disputas políticas
travadas entre os integralistas e os partidários de José Américo, e atacou esse último
apontando as suas constantes ausências no exercício do cargo de “ministro do Tribunal de
Contas” para se dedicar à campanha eleitoral.
Como se observa, as discussões quanto às responsabilidades pelo furto no MHN
ficaram mesmo no nível das acusações políticas. Pois, pelo que tudo indica, o furto nunca
chegou a ser plenamente esclarecido. Durante as investigações policiais, alguns funcionários e
serventes do museu chegam a ser presos, porém, logo foram soltos e inocentados. Apenas
duas pessoas foram indiciadas. Henrique Candido Ferreira, preso em agosto de 1937, tentou
suicídio cortando os pulsos com um caco de garrafa. Ao se recuperar dos ferimentos, foi
removido para a Casa de Detenção, contudo, sempre negou as acusações 131. E Andrés Solares
Abello, preso em Santos (SP), em outubro de 1937, que desapareceu em condições
misteriosas no traslado de navio de Santos para o Rio de Janeiro.132
Quanto ao diretor, Gustavo Barroso, seu afastamento do MHN durante a
ocorrência do roubo parece ter contribuído para criar uma atmosfera de desconhecimento
quanto aos eventos que levaram ao roubo. Assim, durante o desenrolar da investigação
policial, nunca chegou a prestar nenhuma declaração sobre o fato. Do ponto de vista do
governo Vargas, a permanência de Gustavo Barroso na direção do MHN não foi abalada pelo
roubo e – nos periódicos analisados no contexto desta pesquisa –, há um silêncio quanto ao
131

Fonte: O assalto ao museu. In. Diário Carioca. 05/08/1937; O assalto ao museu histórico. In. Diário Carioca.
07/08/1937; Henrique Candido foi removido para a Casa de Detenção. In. Diário Carioca. 13/08/1937; Ainda em
torno do assalto ao Museu. In. Diário Carioca. 26/08/1937.
132
Fonte: Ainda o assalto do museu histórico. In. Diário Carioca. 23/10/1937
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posicionamento público do governo com relação a esse episódio. Ao longo dos meses
seguintes ao roubo, Barroso permaneceria envolvido na campanha eleitoral de Plínio Salgado
pois, apesar da repercussão negativa nos jornais, o furto no MHN não chegou a restringir o
exercício da função de cabo eleitoral.
É importante destacarmos que, no mesmo período, Gustavo Barroso, assim como
o próprio movimento integralista, tinha passado a apoiar ativamente o governo Vargas em seu
projeto de centralização política. Esse fato explicaria a ausência de maiores investigações na
apuração das devidas responsabilidades no evento do roubo do MHN, pois, no jogo
estratégico elaborado por Getúlio Vargas para manutenção do poder, não cabia ir de encontro
aos interesses dos seus aliados. O pesquisador Gilberto Grassi Calil (2010), tomando por base
as considerações de Stanley Hilton, considera que o Integralismo contribuiu na “disseminação
de sua ideologia antiliberal, antipartidária, em defesa de um “Estado forte, e através de
manifestações concretas em favor de Vargas”. Ainda segundo Gilberto Grassi Calil, o curso
dos eventos em 1937 deixa implícita a existência de um entendimento, subentendido, entre o
Governo e a direção da AIB, caracterizado por “uma clara mudança da estratégia integralista,
expressa na disposição de Salgado em apoiar as autoridades federais.” (CALIL, 2010, p. 66)
Nos periódicos, o roubo no MHN seria abafado pelo desenrolar dos novos
acontecimentos políticos, quando, no final do mês de setembro, viria a público a divulgação
do Plano Cohen – um falso projeto que tinha por objetivo fomentar a deposição do governo de
Getúlio Vargas e assegurar a dominação comunista, cuja autoria foi falsamente atribuída ao
Partido Comunista Brasileiro. Sua divulgação se configurou como uma estratégia, álibi para
legitimar a instauração do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937. O Plano Cohen foi
tramado pelo chefe do Estado-Maior das Milícias Integralistas, o capitão Olímpio Mourão
Filho, que apoiava Vargas, a pedido de Plínio Salgado, líder da AIB, e redigido no interior das
dependências do Estado-Maior do Exército, o local foi escolhido de forma estratégica, pois
permitia que autoridades militares pudessem tomar conhecimento da existência daquele
documento.
O pesquisador Edgar Bruno Franke Serrato (2008, p. 38) lembra que, diante do
“iminente perigo comunista, Getúlio Vargas pressionou o Congresso Nacional para a
aprovação de um Estado de Guerra, que suspendeu os direitos constitucionais, atribuindo uma
maior autonomia governamental ao chefe do executivo”. Menos de dois meses depois da
divulgação do Plano Cohen, o Congresso Nacional foi cercado por tropas do Exército e foi
instaurada uma nova ordem política no Brasil, o Estado Novo, marcada pelo nascimento de
160

um “Estado forte, autoritário, nacionalista e intervencionista”, tal surgimento foi visto de
forma positiva por Plinio Salgado, pois, pretensamente, aproximava um pouco mais o
integralismo do poder.
A AIB retirou a candidatura de Plínio Salgado à presidência momentos antes da
instauração do Estado Novo. Concretizado o golpe, confiantes na promessa de Vargas,
tomados por júbilo e grande expectativa, os integralistas esperavam ter papel relevante na
nova ordem política (SERRATO, 2008). Contudo, a conjuntura tornou-se rapidamente
desfavorável aos integralistas, pois, no início do mês seguinte, a promulgação do Decreto-Lei
nº 37, de 2 de dezembro de 1937, proibiu o desenvolvimento das atividades dos partidos
políticos, inclusive da AIB. O novo governo tentaria recompensar os integralistas concedendo
o Ministério da Educação a Plínio Salgado, que recusou o cargo.
Gustavo Barroso, assim como toda a AIB, deu apoio à deflagração do Estado
Novo. Dentro do movimento integralista, o seu nome também chegou a ser pensado como
opção para assumir o Ministério da Educação. Contudo, Getúlio Vargas se recusaria a aceitar
a indicação, pois, do ponto de vista político, o nome de Gustavo Barroso não tinha a mesma
representatividade e força política que o de Plínio Salgado. Por outro lado, Getúlio Vargas,
ainda no mês de dezembro, incluiu o nome de Gustavo Barroso na lista dos funcionários
públicos que sofreriam cortes de salário, em um claro sinal de que seu o nome não faria parte
do alto escalão do governo. A redução salarial foi noticiada pelo jornal O Imparcial133, na
matéria intitulada Placard, de autoria do jornalista Astrolpho Serra:
A pena panfletária do sr. Geraldo Rocha, jornalista que se revelou um grande em
visão e alcance social, traçou, nos últimos números da Nota um artigo sensacional
“Os Tubarões da República”. O assunto do magistral artigo são as acumulações
remuneradas, que, em decreto fulminante do presidente Getúlio Vargas, acabam de
ser extintas. A lista de privilegiados é enorme. Há, ao que parece, 99% de
“acumuladores” e apenas 1% de exceções! Cousa estupenda. Criaturas há que num
mês ganhavam 12 e 15 contos de reis, em vários empregos, a que não comparecem.
Entre esses “tubarões” aparece citado pelo sr. Geraldo Rocha o nome do sr. Gustavo
Barroso, grande inimigo dessa democracia, por ele tão malsinada, tão achincalhada,
tida e havida pelo ilustre escritor cearense como imoral e falida, cheia de ladrões e
de ladroeiras, de sinecuras e benesses! No entanto, á sombra dessa Democracia o
celebre fascista antidemocrático ganhava, caladinho, sem achar nisso defeito do
Regime, a bagatela de 12 contos mensais, e sem fazer nada, além de polir as unhas.
Esses puritanos... Nada, porém, nos surpreende no sr. Gustavo Barroso, que
133

O Imparcial é um periódico carioca fundado em 28 de maio de 1935 por José Soares Maciel Filho. Periódico
oposição, se destacou pelas duras criticas ao presidente Getúlio Vargas e ao seu governo. Contudo, ao longo de
1937, a linha política do jornal foi alterada diante de uma suposta ameaça comunista, passando a apoiar o
Vargas, no início de novembro de 1937. O periódico aplaudiu a implantação do Estado Novo, em 10 de
novembro de 1937, e exaltou Vargas como grande estadista, postura sustentada pelo jornal até a data da sua
ultima edição em 14 de fevereiro de 1942 (Fonte: GASPARIAN, Helena. O Imparcial. Disponível em
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/imparcial-o. Acesso 02 agos 2021)
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recepcionou a Rothschild na Academia de Letras e depois atacou sistematicamente
aos judeus, só porque certo judeu do Rio não lhe atendeu nas pretensões da
conhecida hipoteca do seu velho sogro, Laboreau. O facto, porém, é que o sr.
Getúlio Vargas, como grande defensor do Brasil, abandonou agora a pesca dos
pirarucu‟s e avança, resoluto, desta vez, contra a malta dos tubarões da República.
(SERRA, Astolpho. Placard. In: O Imparcial. São Luiz/Maranhão. 15/12/1937)
[grifos nossos]

Na matéria , Astrolpho Serra destacou, em tom de ironia, o corte realizado pelo
governo nos salários dos funcionários que acumulavam remuneração por ocuparem vários
cargos no serviço público134. Contudo, da suposta “lista de privilegiados” que tiveram os seus
rendimentos reduzidos, sublinhou apenas o nome de Gustavo Barroso, a quem o jornalista
classificava como um fascista, inimigo da democracia, cuja inclinação antissemita era
motivada por questões pessoais. O jornal O Imparcial, possuía um posicionamento político
favorável ao governo, nesse contexto, o Placard se caracterizou como um texto de oposição a
Gustavo Barroso, ao mesmo tempo em que buscava valorizar a atuação de Getúlio Vargas em
seu papel de “defensor do Brasil”.
Esse texto se inseriu em uma estratégia de difamação dos partidários do
movimento integralista deflagrada pelo próprio governo Vargas, que, após fechar a AIB,
empreenderia uma campanha sistemática contra os camisas-verdes. Naquele contexto, “sedes
locais da AIB foram fechadas, reuniões impedidas e, em vários casos, membros do partido
encarcerados.” (CALIL, 2010, p. 69) O jornalista Astrolpho Serra, em seu texto, não
evidenciou quais cargos eram acumulados por Gustavo Barroso, contudo, sabemos que no
período ele detinha apenas o cargo de diretor do MHN, já que a Inspetoria de Monumentos
Nacionais não se encontrava mais em atividade. Ainda no final do mês de novembro, poucos
dias após a deflagração do golpe do Estado Novo, foi promulgado o Decreto-Lei nº 25/1937,
que a um só tempo organizou a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional e
normatizou o trabalho do SPHAN, colocando um ponto final na atuação da Inspetoria. A
promulgação desse Decreto-Lei nº 25/1937 representou o afastamento definitivo de Gustavo
Barroso da área da proteção do patrimônio edificado. O processo de elaboração do decreto,
bem como as suas implicações políticas, serão abordados na próxima seção.

4.4. O ESTADO NOVO E A CRIAÇÃO DO DECRETO Nº 25/1937 DO SPHAN
134

As acumulações remuneradas haviam sido proibidas pelo texto do Art. 159 da Constituição de 1937,
promulgada no dia em 10 de novembro de 1937, mesma data de implantação do Estado Novo. O Decreto-Lei nº
24 de 29 de novembro de 1937, estabeleceu normais sobre as acumulações de funções e cargos públicos
remunerados.
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A dissolução do parlamento marcou o início do período do Estado Novo (19371945), terceira fase do governo Vargas. Ironicamente, a data 10 de novembro de 1937 marca
uma dupla filiação para a história brasileira, pois, por um lado, corresponde ao início do
regime autoritário e, por outro, demarca o fim das discussões estabelecidas até então, pelo
viés Constitucional, democrático, em torno da questão da preservação do patrimônio histórico
e artístico nacional. O projeto inicial para a normatização do SPHAN, que havia sido
aprovado pelo Ministro Capanema, submetido ao Presidente da República e encaminhado ao
Poder Legislativo135, teve as suas discussões parlamentares canceladas em função do
fechamento do Congresso, com a deflagração do Estado Novo. Portanto, a não aprovação do
Projeto nº 511, em 1936, pelo Congresso Nacional, relega a questão preservacionista de volta
ao âmbito do governo autoritário de Getúlio Vargas136.
No contexto específico da política nacional, é necessário entender os fatores que
levaram à deflagração do Estado Novo, haja vista as disputas políticas características do
período Constitucional. Segundo Dulce Pandolfi, o clima político do país radicalizou-se a
partir da instalação do governo Constitucional.
Dois importantes movimentos de massas, com conotações ideológicas bem distintas,
mobilizaram a população: a Ação Integralista Brasileira (AIB), nacionalista e
antiliberal, e a Aliança Nacional Libertadora (ANL), nitidamente de oposição a
Vargas e que congregava socialistas, comunistas, católicos e nacionalistas. Em
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Apesar de estar funcionando sem o apoio de uma lei regulamentar, no final do primeiro semestre de 1937,
Rodrigo de Andrade já havia expedido os primeiros relatórios das atividades desenvolvidas pelo SPHAN, fato
tornado público pelo jornal Diário Carioca: O sr. Gustavo Capanema, ministro da Educação, recebeu os
seguintes relatórios concernentes ao mês de abril do sr. Manuel Pinheiro Goulart, diretor da escola de
Aprendizes Artífices do Rio Grande do Norte. O sr. ministro da Educação recebeu também o relatório de maio
do sr. Rodrigo de Mello Franco, diretor do Serviço do Patrimônio Histórico Nacional (Relatórios recebidos pelo
ministro da educação. In: Diário Carioca. 11/06/1937). [grifos nossos].
136
O projeto inicial para a normatização do SPHAN, começou a ser desenvolvido ainda durante o período
democrático do governo Vargas. De autoria de Mário de Andrade, o texto foi discutido e revisto por Rodrigo de
Andrade que realizou modificações significativas no texto original (SANTOS, 2018, p. 141). Ao narrar a
trajetória do projeto de lei no plenário federal, Rodrigo de Andrade destaca: “Convertido assim no Projeto nº 511
– 1936 da Câmara dos Deputados, opinaram favoravelmente a seu respeito as Comissões de Educação e
Financias. Algumas emendas lhe foram oferecidas no plenário, todas as quais, entretanto, a Câmara rejeitou,
aprovando-o sem alterações e passando-o ao Senado, já em 13 de abril de 1937. Ai, remetido à Comissão de
Constituição e Justiça, que se manifestou pela inconstitucionalidade de duas disposições do projeto (Clodomir
Cardoso, relator). Voltando à Comissão de Educação, esta lhe ofereceu diversas emendas, para sanar os vícios
arguidos e aperfeiçoar outros artigos da proposição da Câmara (parecer de 26 de agosto de 1937, Alcântara
Machado, relator). Novas emendas, de menor importância, foram propostas pela Comissão de Finanças do
Senado (parecer de 2 de setembro de 1937, Morais Barros, relator), todas as quais, como as primeiras, obtiveram
aprovação do plenário. Devolvido o projeto à Câmara dos Deputados, com as alterações aludidas, a votação
sobre aquelas emendas estava incluída na ordem do dia da sessão de 10 de novembro, para discussão única,
quando sobreveio naquele mesmo dia o golpe do estado que dissolveu o Congresso Nacional.” (ANDRADE,
1952, p. 57 -58)
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novembro de 1935, levantes comunistas eclodiram em Natal, Recife e Rio de
Janeiro. As revoltas foram debeladas rapidamente, mas o “perigo comunista” passou
a ser utilizado como justificativa para o governo intensificar e aprimorar
mecanismos de repressão e de controle da sociedade. Abrindo mão de suas
prerrogativas, o Legislativo aprovou medidas que implicaram o fortalecimento do
Executivo e que conduziram a um gradativo fechamento do regime. A escalada
repressiva iniciada em 1935 teve como desfecho o golpe de 10 de novembro de
1937, que deu origem ao Estado Novo. Naquele dia, alegando que a Constituição
promulgada em 1934 estava “antedatada em relação ao espírito do tempo”, Vargas
apresentou à Nação nova carta constitucional, baseada na centralização política, no
intervencionismo estatal e num modelo antiliberal de organização da sociedade.
(PANDOLFI, 1999, p. 10)

O período do Estado Novo, segundo avaliação de Eli Diniz (1999), caracteriza-se
por uma virada francamente autoritária, quando, por meio do golpe de Estado, Getúlio Vargas
se manteve no poder sem necessariamente utilizar-se de recursos democráticos, como as
eleições. A partir da deflagração do Estado Novo, ocorreu uma mudança na imagem de
Vargas, tendo a figura do ditador assumido o primeiro plano, quando, por meio de um golpe
de Estado, realizado com a colaboração das Forças Armadas, a ditadura foi instaurada,
botando um ponto final à conturbada experiência democrática de 1934-1937, que se
caracteriza como uma evidente traição aos ideais da Revolução de 1930, da qual Vargas fora
um dos principais líderes. Entre 1937 e 1945, Getúlio Vargas, abrigado pelo manto
institucional que se assemelhava aos governos fascistas europeus, se tornaria um líder civil de
escala nacional.
A deflagração do Estado Novo foi um ato previamente planejado por Getúlio
Vargas. Nesse processo, o ex-Ministro da Educação, Francisco Campos, figura como um dos
elementos principais, tendo, junto com Vargas e os chefes das Forças Armadas, participado da
organização dos eventos que levariam à instauração da ditadura. Francisco Campos, dias antes
do Golpe de 1937, foi empossado no cargo de Ministro da Justiça, e incumbido por Vargas de
organizar a nova carta Constitucional para o país, promulgada no dia 10 de novembro de
1937, junto com o início do novo regime.
O Estado Novo, a partir da elaboração da nova Carta Constitucional, passou a ser
marcado pela ampliação dos poderes do Executivo frente aos projetos anteriormente
construídos. Dessa forma, podemos afirmar que a centralização do poder no Primeiro
Governo Vargas alcançou o seu auge durante o Estado Novo. No comando do Estado, o poder
pessoal de Vargas representava a instância decisiva em resoluções fundamentais. (SOUZA,
2014; MICELI: 2001; SCHWARTZAMAN, 1982)
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A pesquisadora Dulce Pandolfi (1999) destaca que a partir da instauração do
Estado Novo (1937-1945), Getúlio Vargas fez questão de se cercar de poderes excepcionais.
Entretanto, apesar de estabelecer violenta repressão aos seus opositores, o novo regime não
deixou de adotar uma série de medidas que viriam a provocar significativas transformações no
país. O Estado procurou promover a industrialização voltando-se para a concretização e
fortalecimento de uma indústria de base, e interveio nas diversas esferas da vida social,
assumindo o papel de agente principal da modernização econômica e social. Além disso,
passou a considerar que o investimento em atividades estratégicas se constituiu em uma forma
de afiançar a soberania do país, tornando essa questão um assunto de segurança nacional.
Do mesmo modo, a Constituição de 1937 não alterou o entendimento básico de
que a preservação do patrimônio estava vinculada à educação do cidadão brasileiro. O texto
constitucional, ao tratar da Educação e da Cultura, determinava em seu Art. 134 que “os
monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais
particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados especiais da Nação,
dos Estados e dos Municípios”, sendo os atentados contra eles cometidos serão equiparados
aos cometidos contra o patrimônio nacional (BRASIL, 1937). Logo, o texto constitucional
busca se ater à questão da proteção dos monumentos, vinculando-os à área da educação e da
cultura, sem dar maiores explicações acerca da forma como essa proteção seria desenvolvida.
A política de preservação do patrimônio brasileiro foi desenvolvida no contexto
do governo autoritário no qual o Estado, com o seu caráter excessivamente impositivo,
apareceu como força moral que geria todos os aspectos da vida social, dispondo a população
apenas de papel secundário na formação da sociedade. Destarte, a supressão, nos textos legais
da década de 1930, dos dados relativos aos mecanismos educativos e/ou dos mecanismos de
divulgação dos bens tidos como portadores de valor histórico e artístico não é uma surpresa,
pois se configura como exemplo do caráter autoritário vigente naquele período. Como destaca
Pierre Bourdieu (1999), o texto legal, em verdade, caracteriza-se como um discurso que ocupa
a posição dominante. Nessa direção, a visão de mundo que apresenta, isto é, o que ela tem de
arbitrário, é tida como verdade – como doxa, ou seja, sistema ou conjunto de juízos que uma
sociedade elabora em um determinado momento histórico – não passível de conhecimento.
No tocante à promulgação do decreto regulamentar do SPHAN, a dissolução do
parlamento – e a consequente não aprovação do Projeto nº 511, em 1936 – não representou
um obstáculo. Rodrigo de Andrade, em atitude clara de defesa do Estado Novo, ao abordar
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esse tema, destaca que a divulgação de uma nova Carta Constitucional beneficiou a questão
da preservação:
A dissolução do parlamento não retardou mais por muito tempo a promulgação da
lei reclamada. A própria Constituição, outorgada para imperar no novo regime,
incluía disposição mais vigorosa que a da antecedente em defesa do patrimônio
histórico, artístico e natural do país, no capítulo Da Educação e Cultura, art. 134:
“Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou locais
particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados especiais
da Nação, dos Estados e dos Municípios. Os atentados contra eles cometidos serão
equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional (ANDRADE, 1952, p. 58)

O Ministro da Educação, Gustavo Capanema, foi o responsável por voltar a
insistir junto a Getúlio Vargas sobre a necessidade de se estabelecer uma lei para
regulamentar as atividades do SPHAN. O presidente, em 30 de novembro de 1937,
promulgaria o Decreto-Lei n° 25, organizando a proteção do patrimônio histórico e artístico
nacional137 (ANDRADE, 1952). Portanto, a instalação do Estado Novo não trouxe mudanças
para o texto do Decreto Lei nº 25/1937, que foi promulgado por Getúlio Vargas sem
alterações. Do mesmo modo, não ouve alterações significativas no quadro de funcionários do
Ministério da Educação, ou do SPHAN. Esses órgãos se mantiveram como redutos de
profissionais – políticos e intelectuais – que apoiavam o governo e sua forma autoritária de
lidar com as questões da política nacional. Mudou-se apenas o caráter do governo,
permanecendo os seus atores e, no caso específico da política preservacionista, as orientações
traçadas anteriormente.
O correr dos acontecimentos que resultaram na promulgação do Decreto nº
25/1937 deixou claro que a política de salvaguarda desenvolvida pelo Governo Vargas tinha
como traço principal o fato de flertar com a democracia, mas se acomodar no autoritarismo.
Não por acaso, os três atos principais que marcaram as iniciativas do governo federal durante
a década de 1930 – o Decreto de Ouro Preto, a criação da Inspetoria de Monumentos
Nacionais e, por fim, a criação do SPHAN – são exemplos de como a política de salvaguarda
teve origem por meio de iniciativas autoritárias, sem ter passado pela consulta popular ou
seguido os trâmites parlamentares.
É necessário destacar que a criação do Ministério da Educação, assim como do
SPHAN, insere-se no projeto varguista de dotar a nação brasileira de um Estado capaz e
137

O texto do Decreto Lei n° 25/1937, Artigo I°, apresenta a primeira definição legal do termo patrimônio:
“Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no País e
cuja conservação seja de interesse público, quer por se acharem vinculados a fatos memoráveis da história do
Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.” (Decreto Lei n°
25/1937)
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efetivo. Luiz Carlos Bresser-Pereira (2012) analisa que Vargas, no plano administrativo,
buscou aparelhar o Estado com uma organização eficaz e dotado de uma burocracia
profissional competente. De 1936 a 1938, com a criação do Conselho Federal do Serviço
Público Civil e, em seguida, do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP),
iniciou uma grande reforma burocrática, que se constituiu na primeira grande reforma do
aparelho do Estado brasileiro, a exemplo da reforma que, conforme o pensamento de seus
ideólogos, havia sido realizada na segunda metade do século XIX nos países desenvolvidos
europeus. Portanto, com a instauração do Estado Novo, a reforma administrativa, que já vinha
sendo realizada desde o início da década de 1930, foi ampliada; empreendeu-se um grande
esforço para profissionalização da administração pública, buscou-se criar carreira de Estado,
tornando o concurso obrigatório para a entrada no serviço público. Ainda segundo BresserPereira (2012), o país passou a ser dotado de uma burocracia moderna, ocorreu a formação de
uma tecnoburocracia pública qualificada que, de forma inédita na história do Brasil, passou a
desempenhar papel importante na vida do país, vindo a fazer parte das classes dirigentes.
Também seria marca do governo Vargas a adoção do princípio meritocrático para
o recrutamento dos administradores das empresas estatais que começavam a ser criadas 138.
Por isso, ao mesmo tempo em que realizava a profissionalização da administração pública
com a adoção de concursos públicos para ingresso nas carreiras estatutárias, Getúlio Vargas,
de forma deliberada, foi procurando se cercar, equipando o Estado de uma burocracia pública
competente, selecionada por critérios meritocráticos, que dispensavam a realização do
concurso público.
Esse mesmo princípio foi aplicado ao Ministério da Educação e ao SPHAN,
possibilitando a formação de uma equipe técnica inicial, contratada pelo mérito advindo da
sua atuação na defesa de ações preservacionistas nas décadas de 1920 e 1930, e, sobretudo,
pelo conhecimento técnico especializado. Isso, em parte, possibilitava a compreensão acerca
dos motivos da permanência e do fortalecimento dos gestores da área de cultura e educação
durante o Estado Novo.
Por outro lado, desde o início, a gestão do ministro Gustavo Capanema foi
marcada pelos efeitos da política autoritária e centralista do governo Vargas, isto é, pelo
processo de modernização conservadora que vinha sendo realizado no país. O Estado Novo
investiu na cultura e na educação, procurando engendrar um forte sentimento de identidade
138

Nos quinze anos Primeiro Governo Vargas foram criadas a Companhia de Álcalis, a Companhia Siderúrgica
Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce.
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nacional, primordial para fortalecer o Estado nacional. O projeto estado-novista era marcado
pela preocupação com a elaboração de uma nova visão de nacionalidade, que serviu como
atrativo para a adesão de um número expressivo de intelectuais, que se concentrariam,
sobretudo, nas áreas da educação e cultura (PANDOLFI, 1999). Nesse contexto, segundo
Simon Schwartzman:
O que ocorria na área da educação e da cultura naqueles anos fazia parte de um
processo muito mais amplo de transformação do país, que não obedecia a um projeto
predeterminado nem tinha uma ideologia uniforme, mas que tem sido estudado,
mais recentemente, como um processo de “modernização conservadora”. É um
processo que permite a inclusão progressiva de elementos de racionalidade,
modernidade e eficiência em um contexto de grande centralização do poder, e leva à
substituição de uma elite política mais tradicional por outra mais jovem, de
formação cultural e técnica mais tradicional. (SCHWARTZMAN, et al, 1984, p. 18)

Ainda segundo Simon Schwartzman, a intenção era de cunhar as bases para uma
cultura nacional homogênea, que permitisse a identificação dos cidadãos com a nação, pois “o
que preponderou no autoritarismo brasileiro foi a tentativa de fazer do catolicismo tradicional
e do culto aos símbolos e líderes da pátria a base mítica do Estado forte que se tratava de
construir” (SCHWARTZMAN, et al, 1984, p. 80). Visando alcançar esse objetivo, no âmbito
do Estado, dentro dos limites específicos do Ministério da Educação, foi promovida uma
ampla reforma, criando o Instituto Nacional do Livro, o Serviço Nacional de Teatro, o
Instituto Nacional do Cinema Educativo, e o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, já sob a direção de Rodrigo de Andrade desde o ano anterior. (FONSECA, 2005)
Funcionavam também no MES, o Conselho Nacional de Cultura e o Conselho Consultivo do
SPHAN.
No âmbito específico do funcionamento do SPHAN, a promulgação do DecretoLei nº 25, de 30 de novembro de 1937, normatizou, na esfera federal, a atividade de
preservação e se tornou um dos principais instrumentos legais que amparariam a atuação dos
órgãos do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional139. Esse dispositivo instituiu a proteção
legal do patrimônio histórico e artístico, por meio do tombamento, ou seja, o instrumento
jurídico por meio do qual o poder público indica os bens culturais que deverão ser protegidos,
estabelecendo os critérios e as formas de realização dessa proteção. No tombamento,
139

O Decreto nº 25/1937, organizou as competências e responsabilidades do SPHAN, contudo não lhe conferiu
uma estrutura administrativa devida O órgão só seria regulamentado no período posterior ao Estado Novo,
quando em 02 de janeiro de 1946, por meio da Lei nº 8.534, o SPHAN foi transformado em Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), na mesma data, o órgão foi regulamentado pelo Decreto
Lei nº 20.303 – igualmente órgão de execução do Ministério da Educação e Saúde vinculado e subordinado
diretamente ao ministro de Estado –, que veio a apresentar uma estrutura simples de funcionamento por meio de
uma matriz organizada por tema de trabalho.
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essencialmente, a preservação é realizada por meio de ato do poder público, que estabelece
limites aos direitos individuais para favorecer o interesse público.
O Decreto-Lei nº 25/1937 regulamentou a seleção que daria ao bem o status de
monumento histórico, conferindo ao governo federal o encargo pela sua salvaguarda
permanente. As determinações previstas nesse decreto são justificadas pelo fato do bem
tombado não poder ser descaracterizado ou destruído, o que caracterizaria “uma agressão ao
interesse público e social que o objeto” simboliza.140 (DOCIO, 2014) Dessa forma, o Decreto
nº 25/1937 é tomado essencialmente por sua dimensão coercitiva, no sentido da imposição de
regras de controle, ou seja, assegurar “legalmente” a disciplina sobre o conjunto da sociedade.
(BOURDIEU, 1999)
A sua promulgação deu amparo legal ao trabalho de salvaguarda dos bens
patrimoniais, conferindo ao SPHAN a possibilidade de agir de forma efetiva. Por outro lado,
pôs um ponto final na atuação da Inspetoria de Monumentos Nacionais, cujas bases legais – o
texto do Decreto-lei nº 24.735/1934 –, eram consideradas inadequadas para tornar eficaz a
proteção pretendida (ver Capítulo II deste trabalho).
Ao anunciar a promulgação do novo decreto, embora não citasse diretamente o
nome desse instrumento jurídico, o jornal A Batalha, na condição de aliado do governo,
excluiria qualquer comentário quanto à redução das atribuições do MHN ou mesmo à
extinção da Inspetoria de Monumentos Nacionais. Assim, na matéria intitulada Organizando
a Proteção do Patrimônio Histórico Nacional: o Decreto de Ontem, publicada em no dia 02
de dezembro, destacava:
O presente decreto-lei é longo e trata da organização do referido Serviço, bem como
cogita da realização de acordos entre a União e os Estados para a melhor
coordenação e desenvolvimento das atividades relativas á proteção do patrimônio
histórico e artístico nacional e para a uniformização da legislação estadual
complementar sobre o mesmo assumpto; mantendo a União, além do Museu
Histórico Nacional e o Museu Nacional de Belas Artes, tantos outros museus
nacionais quantos se tornarem necessários, devendo, outrossim, providenciar, no
sentido de favorecer a instituição de museus estaduais e municipais, com finalidade

140

Os primeiros nove anos de atuação do SPHAN, entre 1937 a 1945, iriam transcorrer, no campo político, pela
emergência do Estado Novo. No campo legislativo, o período também foi assinalado pela implementação de
legislação específica, visando tanto à regulamentação da atuação do SPHAN quanto ao impedimento de
descaracterização dos bens tombados, saída de obras de arte do país. Entre essa legislação específica destacamos:
O Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que criou o Código Penal Brasileiro, e que em seu Título II,
Capítulo IV, Art. 165 e 166 – estabelece pena para quem destruir e/ou descaracterizar bem tombado; Decreto nº
2.809 de 23/11/1940 - dispõe sobre a aceitação e a aplicação de donativos particulares ao SPHAN; Decreto nº
3.365 de 21/06/1941 – dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública; Decreto nº 3.866, de 29/11/1941 –
dispõe sobre o cancelamento de tombamento de bens do SPHAN.
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similares. (Organizando a Proteção do Patrimônio Histórico Nacional: o Decreto de
Ontem. In: A Batalha. Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 1937)

O texto de caráter apenas informativo, restrito aos dispositivos do novo decreto
governamental – Capítulo V, Disposições Gerais, Art. 23 e Art. 24 –, ao tratar da organização
do SPHAN, destacava que a União manteria diversos museus, dentre os quais o MHN. Essa
matéria se configura em um exemplo da forma como o assunto seria tratado publicamente
naquele período, assim, o MHN apareceria incluído na estrutura da administração pública
federal destinada à preservação do patrimônio histórico, sem maiores informações quanto à
sua organização interna ou referência ao nome do diretor. Gustavo Barroso, por permanecer
oficialmente na direção do MHN, estava incluído no contexto de salvaguarda dos bens móveis
representativos do patrimônio brasileiro. Contudo, devido ao Decreto nº 25/1937, viria a ser
posto um ponto final para qualquer possibilidade de agir de forma coercitiva na promoção da
guarda e conservação dos bens patrimoniais, já que essa era função do SPHAN.
Politicamente, na imprensa do período, Barroso passava por um período de
intenso ostracismo, decorrente das medidas implementadas por Getúlio Vargas contra o
movimento integralista. Nesse ponto, o pesquisador Gilberto Grassi Calil (2010) destaca que
após o fechamento da AIB, Plínio Salgado, ainda em dezembro de 1937, em um gesto
conciliatório, criou a Associação Brasileira de Cultura (ABC), com o objetivo de reunir os
integralistas sem assumir claramente uma finalidade política, todavia, essa também viria a ser
proibida, junto com toda a imprensa integralista. A partir de então, Gustavo Barroso perdeu o
principal meio de divulgação das suas ideias políticas e, consequentemente, de promoção da
sua imagem pessoal.
Vale destacar que Gustavo Barroso se manteve fiel às orientações de Plínio
Salgado, inclusive iniciando o processo de escrita de textos nos quais se identificava como
pertencente à ABC141. Naquele contexto, chama a atenção a notícia jornalística intitulada
Visitas e Cumprimentos ao sr. Plinio Salgado, presidente da "A. B. C.", publicada pelo jornal
A Ofensiva, no dia 01 de janeiro de 1938. A matéria destacava a realização de uma
homenagem à “classe médica” brasileira, prestada pela ABC às vésperas do ano novo. Plínio
Salgado não estava presente na celebração, por isso Gustavo Barroso receberia os
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Na Hemeroteca Gustavo Barroso, no período de janeiro a março de 1938, há quatro documentos que fazem
referências ao nome de Gustavo Barroso, vinculando-o a ABC. Destes, 03 são artigos escritos pelo próprio
Gustavo Barroso. Fonte: O Gênio Italiano. In. A Ofensiva, 06/02/1938; A Princesa do Além. In. A Ofensiva,
27/02/1938; O Caminho do Sertão. In. A Ofensiva, 06/03/1938;
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agradecimentos em nome do chefe da Associação142, o que evidencia a sua permanência no
status de chefe do movimento integralista, ao lado de Plínio Salgado.
O ostracismo de Gustavo Barroso na imprensa do período também se faria notar
na sensível redução do número de publicações em que constavam referências ao seu nome.
Assim, ao analisarmos os 201 documentos arquivados na Hemeroteca Gustavo Barroso,
referentes ao ano de 1937, é possível acompanhar a progressão do envolvimento desse
personagem na campanha para as eleições de 1938, o engajamento integralista na organização
do golpe do Estado Novo, assim como o impacto promovido pelo fechamento da AIB. Isso
pode ser observado pela linha do tempo presente no Gráfico 06.

Gráfico 06:

NÚMERO DE CITAÇÕES AO NOME DE
GUSTAVO BARROSO NOS JORNAIS
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Fonte: Gráfico elaborado conforme dados da tabela intitulada Gustavo Barroso pelas Notícias de
Jornais (1927 - 1945), ver o Anexo III deste trabalho.
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“Em nome da classe médica falou o dr. Sylvio Rego, pronunciando uma oração entusiástica através da qual
trazia ao antigo Chefe e amigo da classe, os protestos da sua estima e a palavra da solidariedade, dos seus
antigos, comandantes, e hoje companheiro da mesma luta pelos princípios de Deus, da Pátria e da Família.
Respondeu em nome de Plinio Salgado o dr. Gustavo Barroso, trazendo aos companheiros ali presentes a certeza
de que hoje, como ontem e como amanhã só uma fé e só uma esperança os mantinha unidos em torno de
princípios indesctrutíveis: a fé na suprema Destinação dos homens e dos povos; e esperança de uma grande
Pátria, esperança no mundo uma civilização nova, capaz de eternizar a raça nova do Continente. Em nome de
Plinio Salgado que acompanhado de sua esposa, esteve fora na cidade antes de ontem tendo já regressado a esta
capital, recebeu as saudações e o abraço de todos os presentes, agradecendo a manifestação dos companheiros e
desejando em nome do homenageado que o Ano Novo fosse a realização da felicidade de cada um, na felicidade
suprema do Brasil, reintegrado nos seus rumos Cristãos. (Visitas e Cumprimentos ao sr. Plinio Salgado,
presidente da "A. B. C.". In. A Ofensiva. 04/01/1938)
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Durante o ano de 1937, a presença da AIB foi hegemônica na vida pública de
Gustavo Barroso, tanto que essa instituição foi citada em 137 dos 201 documentos arquivados
na Hemeroteca Gustavo Barroso referentes a esse período. Assim, os dados do Gráfico 06
evidenciam que o pico da atuação de Gustavo Barroso junto à AIB ocorreu no período de
julho a setembro de 1937, seguido por um acentuado declínio nos meses de outubro e
novembro.
A redução da expressão pública de Barroso, no período compreendido entre
meados de novembro e o final do ano de 1937, não foi por acaso, pois, desde o início do novo
governo, a relação dos integralistas com Vargas foi marcada mais por tensão e conflito do que
pelo apoio ao Estado Novo. O último mês do ano apresenta apenas seis citações; nesse ponto,
é necessário levar em consideração que, em dezembro, o clima de incerteza gerado pelo novo
contexto político exigia muita cautela por parte dos integralistas diante da repressão
empreendida por Getúlio Vargas. Eles já não podiam se expressar livremente devido à
instalação do processo repressivo estado-novista.
Quanto ao Museu Histórico Nacional, foi citado em nove dos 201 documentos
arquivados na Hemeroteca Gustavo Barroso ao longo de 1937.143 O número reduzido das
referências ao MHN mantém o mesmo padrão já observado nos anos anteriores, ou seja,
evidencia que o museu não se encontrava na condição de instituição referência para a vida
pública de Barroso. Do mesmo modo, o trabalho intelectual desse personagem seria marcado
pela divulgação das bases teóricas e conceituais do integralismo, realizada por meio da
publicação de artigos científicos e livros diversos.144 Naquele contexto, em 1937, a questão da
preservação do patrimônio histórico e artístico nacional também não seria alvo do trabalho
intelectual desenvolvido por Gustavo Barroso, uma vez que, enquanto o Projeto nº 511/1936
tramitava pelo Congresso Nacional visando a regulamentação do SPHAN, Gustavo Barroso
investia na produção de textos dedicados ao integralismo. Assim, no último mês do ano, o
caminho de Barroso havia se afastado em definitivo da trajetória de construção das medidas
de salvaguarda do patrimônio brasileiro.
143

O MHN aparece sozinho em 05 documentos, e em 04 documentos aparecerá associada a ABL ou a AIB.
Quanto as demais instituições temos a ABL com 09 citações, destas um total de 06 citações estará combinada
com a AIB. As referências a livraria e editoras perfazem um total de 17 citações (Civilização Brasileira Editora;
Companhia Editora Nacional, Editora A. B. C., Editora Nacional, Graphica Educadora Limitada e Livraria
Jaraguá). Na documentação também pode ser encontradas referências a outras instituições, a exemplo do Centro
Literário Gustavo Barroso e da Reação Nacionalista, ambas contando com apenas 01 citação cada. Por fim, m
um total de 28 documentos Gustavo Barroso não tive sua instituição de origem identificada.
144
No ano de 1937, Gustavo Barroso publicou três livros de sua autoria: A Sinagoga Paulista; Judaísmo,
Maçonaria e Comunismo; e Integralismo e Catolicismo. Também publicou a tradução de dois títulos
internacionais: A Maçonaria: Seita Judaica, e Os Civilizados.
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No âmbito político, as demandas advindas com o Estado Novo ainda não tinham
acabado. Plínio Salgado se empenharia em manter uma atitude conciliatória visando um
possível entendimento com Getúlio Vargas. O rompimento de fato só aconteceria em fins de
janeiro de 1938. A partir de então, os integralistas caíram em uma condição de extremo
isolamento, com sua imprensa proibida, atirados na clandestinidade e internamente divididos,
uma vez que parte de sua militância demonstrava simpatia pela ditadura. (CARONE, 1988;
CALIL, 2010)
Contudo, apesar da situação de clandestinidade, a AIB ainda contava com uma
certa organização interna – conservava seus arquivos, preservara a sua estrutura, e mantivera a
Milícia –, condições que permitiam ao movimento a possibilidade de se reorganizar
internamente para uma reação armada, ou seja, se articular para retirar Vargas do poder. E, em
maio de 1938, tentariam alcançar tal objetivo, entretanto, sem lograr êxito.145
O fracasso do levante de maio foi seguido pela repressão governamental que,
apesar de violenta, foi claramente seletiva.146 Gilberto Grassi Calil (2010), apoiado nas
considerações do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro: Pós 1930, destaca que a
repressão ficou concentrada nos baixos escalões do Integralismo, enquanto os líderes da
extinta AIB continuaram gozando de liberdade, assim, Plínio Salgado e Gustavo Barroso
foram retirados do processo por “falta de provas”.
A polícia declarava não encontrar o paradeiro de Salgado, refugiado em São Paulo
desde o levante de março de 1938. Finalmente preso pela interferência direta do
general Eurico Gaspar Dutra junto ao interventor em São Paulo, Adhemar de Barros,
Salgado conseguiu ser liberado três dias depois. Somente em maio de 1939, um ano
após o levante, Vargas resolveu decretar seu exílio e Salgado foi enviado à fortaleza
de Santa Cruz e de lá para Lisboa. Ainda em maio de 1939, antes de sua partida ao
exílio, Salgado lançou um Manifesto aos integralistas recomendando explicitamente
que se submetessem à ordem vigente. (ABREU, et al. 2001 apud CALIL, 2010, p.
77)

145

O pesquisador Gilberto Calil (2010, p. 71), destaca que em 11 de maio de 1938, ocorrereu uma insurreição
que ficou conhecida como “Intentona Integralista”, produzida pela articulação “entre “liberais” e integralistas,
com a participação direta de Otávio Mangabeira e Euclides Figueiredo, que tiveram suas atividades descobertas
pela polícia e foram presos”. O governo empreendeu uma violenta repressão ao levante de maio e,
aproximadamente, 1.500 pessoas foram presas, entre integralistas e adeptos de outros partidos políticos.
146
Em meio à investigação sobre sua participação no levante integralista de 11 de maio, Gustavo Barroso chegou
a ser conduzido de forma coercitiva para prestar esclarecimento, porém, essa a ocorrência não chegou a ter
maiores consequências. Esse fato foi noticiado pelo periódico A Batalha, em uma pequena nota publicada no dia
14 de maio: O sr. Gustavo Barroso foi preso ontem pela manhã, por três investigadores da Polícia que estavam
no seu encalço. O diretor do Museu Histórico foi conduzido à Delegacia de Segurança Pública onde deverá
prestar declarações. (O escritor Gustavo Barroso foi preso ontem. In: A Batalha. Rio de Janeiro, 14 de maio de
1938)
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Gustavo Barroso, apesar de ter seus poderes e sua atuação política limitados, seria
beneficiado pela “repressão seletiva”, permanecendo no Brasil e gozando de liberdade. Desde
então, assumiu publicamente uma postura momentânea de aparente neutralidade diante do
governo estado-novista, ao mesmo tempo em que, longe das páginas dos jornais, se aliava ao
novo governo. Naquele contexto, a sua posição no cargo de diretor do Museu Histórico
Nacional não chegou a ser abalada pelo “levante integralista”. Por outro lado, durante o ano
de 1938, o MHN permaneceu fechado para visitação devido à realização de reformas prediais,
razão pela qual as notícias sobre o museu ficaram escassas nos jornais do período. Isso
contribuiu para um relativo sumiço do nome de Barroso, que deixou de comparecer
sistematicamente na mídia impressa.147 Portanto, a imagem pública de Gustavo Barroso,
oculta no silêncio da imprensa, passaria por um processo de descanso salutar responsável por
esvanecer, na memória popular, as suas divergências políticas e ideológicas com o governo
Vargas.148
Por fim, destaca-se que o afastamento de Gustavo Barroso, assim como o de
Plínio Salgado, da política estado-novista, era apenas aparente, pois, longe da mídia impressa,
os dirigentes integralistas não se afastariam de Getúlio Vargas, tendo inclusive realizado um
alinhamento político que justificou a concessão do benefício de ficarem isentos de
responsabilidade pelo levante integralista de maio de 1938. No ano seguinte, Gustavo
Barroso, dispondo do Museu Histórico Nacional como cenário, se colocaria novamente ao
lado de Getúlio Vargas. Esse contexto será analisado a seguir.
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Cabe destacar que durante a reforma, o MHN, manteria o seu funcionamento interno, tendo inclusive dado
continuidade ao Curso de Museus cuja turma de 1938, se formaria no início do ano seguinte, em janeiro de 1939.
O jornal Diário Carioca dava conta da entrega dos diplomas aos alunos que concluíram o curso de museus, turma
de 1938, sem, contudo, citar o nome do diretor daquela instituição: “Realizou-se sábado, à tarde no Museu
Histórico Nacional, a solenidade da entrega dos diplomas aos alunos que concluíram o curso superior de
tecnologia do Museu, no corrente ano. A cerimônia foi festiva e bastante concorrida, tendo falado, em nome da
turma o sr. Angyone Costa. Foram os seguintes os alunos diplomados: Stella Rodrigo Octavio, Octavio Costa
Corrêa, Elza Peixoto Ramos, Alfredo Rusine e Carlos Garrido.” (Os novos técnicos do Museu Histórico. In:
Diário Carioca. 03/01/1939)
148
Na Hemeroteca Gustavo Barroso, o ano de 1938, será marcado pela presença de um número reduzido de
recortes de jornais, apenas dezoito documentos, a maioria destes, um total de doze documentos, foram
produzidos no primeiro semestre, ou seja, no período em que os integralistas ainda almejavam depor Getúlio
Vargas: um relacionado à ABL, um à AIB, quatro à Associação Brasileira de Cultura (ABC), e doze não tiveram
a instituições de origem identificada.
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4.5. GUSTAVO BARROSO AO LADO DE GETÚLIO VARGAS: O MUSEU
HISTÓRICO

NACIONAL

COMO

SIMULACRO

PARA

A

ARTICULAÇÃO

POLÍTICA

O Museu Histórico Nacional ganhou as páginas dos jornais no início do primeiro
semestre de 1939, ao ser visitado pelo Ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo
Capanema, no dia 15 de janeiro. O ministro havia visitado as instalações do museu com o
objetivo de avaliar o andamento das obras de remodelação realizadas no imóvel daquela
instituição. O jornal Diário Carioca, aliado do governo, se encarregaria de dar a notícia,
destacando a importância da instituição como local de guarda e conservação das “relíquias”
históricas pertencentes ao patrimônio federal.
O ministro Gustavo Capanema esteve, pela tarde de ontem, de visita ao Museu
Histórico Nacional. Este estabelecimento, mantido pelo Ministério da Educação é
destinado à “guarda, conservação e exposição das relíquias referentes ao passado do
país e pertencentes ao patrimônio federal”, tem estado fechado, há mais de um ano,
por motivo das obras de remodelação que estavam sendo executadas em seu
edifício, consistindo na construção de mais um pavimento, o 3º, adaptação das salas
e em pinturas internas e externas, obras estas, já concluídas, sendo, agora, ultimadas,
apenas as arrumações necessárias a que possa, dentro em breve, ser reaberto à
visitação do público. O titular da pasta de Educação, acompanhado pelo diretor do
Museu, percorreu, detidamente, todas as dependências desta importante instituição,
principalmente o novo pavimento, observando tudo com grande interesse. Mantevese s. ex., demoradamente, na “Sala Miguel Calmon” que é constituída de objetos de
arte do acervo da família Calmon, calculados em 1.000 contos e doados pela viúva
Miguel Calmon. (O ministro da educação visita o Museu Histórico nacional. In:
Diário Carioca. 14/01/1939)

O texto procura demonstrar que as obras realizadas no prédio do Museu já haviam
sido concluídas, restando apenas a realização das devidas arrumações para que a instituição
fosse reaberta à visitação do público. Durante a visita, transcorrida em clima amistoso, o
ministro foi acompanhado pelo diretor do museu, Gustavo Barroso, que procurou fazer o
papel de guia, apresentando as novas dependências e a “Sala Miguel Calmon”, destacada pelo
grande valor econômico do seu acervo. Dentre os objetivos da visita, também podemos
perceber a intenção de divulgar o trabalho realizado pelo governo Vargas no processo de
conservação dos bens móveis pertencentes ao patrimônio histórico e artístico brasileiro, assim
como na manutenção das instituições responsáveis por sua guarda e conservação, a exemplo
do próprio MHN. Contudo, a atmosfera amistosa que permeia a narrativa da visita deixava
implícita, para o público leitor do Diário Carioca, a existência de um bom relacionamento
entre Gustavo Barroso e Gustavo Capanema. A intenção era demonstrar que, dentro do
Ministério da Educação, não havia qualquer animosidade entre os níveis hierárquicos, ambos
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estando a serviço do Estado, comungando dos ideais do governo Vargas, principalmente no
tocante à sua política de preservação patrimonial.
No mês de junho, o Museu Histórico Nacional seria reaberto à visitação pública,
fato celebrado em uma grande festa que contou com a participação da impressa e com a
presença de políticos, intelectuais e representantes do alto escalão do governo. O presidente
Getúlio Vargas foi pessoalmente visitar a instituição, acompanhado por sua filha, Alzira
Vargas, pelo chefe da Casa Militar e por diversas outras autoridades. Sob o olhar atento de
diversos jornalistas, Vargas percorreu as dependências do museu, examinando coleções e
relíquias históricas, acompanhado por Gustavo Barroso e Gustavo Capanema, que se
encarregaram de ir esclarecendo os detalhes das peças examinadas pelo chefe do Estado
Novo.
O evento, a um só tempo, reuniu Gustavo Barroso, diretor do MHN, Rodrigo de
Andrade, diretor do SPHAN, e o ministro da educação, Gustavo Capanema, as três principais
autoridades do país em atuação na área da preservação do patrimônio histórico e artístico
nacional. Dentro do Ministério da Educação, o trio representava uma nítida divisão de papéis,
na qual caberia a Gustavo Barroso o lugar de protetor dos bens móveis, e o MHN como o seu
principal espaço de trabalho. Os jornais do período não deixaram de destacar a atuação de
Getúlio Vargas no estabelecimento da divisão de papéis. O governista Jornal do Comercio149,
por exemplo, ao noticiar “festa” do MHN, buscou esclarecer:
O sr. Dr. Getúlio Vargas, Presidente da República, visitou ontem, á tarde, o Museu
Histórico Nacional, onde durante quase três horas, S. Ex. percorreu, todas as suas
dependências, examinando quadros, medalhas, espadas, colares, moedas, comendas,
prataria, louças e dezenas de outros objetos do mais alto valor histórico, merecendo
especial atenção a secção de numismática e a biblioteca. Depois de criar o Serviço
do Patrimônio Histórico. S. Ex. determinou providências para que fossem recolhidas
ao museu todas as relíquias do nosso passado, auxiliando essa instituição financeira
e materialmente. (...). (Museu Histórico Nacional: visita do sr. presidente da
república. In: Jornal do Comercio. 11/06/1939)150

149

O periódico carioca Jornal do Comercio foi fundado no dia 01 de outubro de 1827, por Pierre René François
Plancher de La Noé, e permanece em atividade até a atualidade. Em 1926, sob a direção de Félix Pacheco o
jornal assumiu uma posição de crítica ao governo Washington Luís, tendo apoiado da Revolução de 1930. O
Jornal do Comercio se manteve ao lado do Governo Provisório e se opôs a Revolução Constitucionalista de
1932. A posição favorável ao governo foi mantida no período democrático do Primeiro Governo Vargas tendo,
em 1935, se mostrado favorável a Lei de Segurança Nacional. Ainda em 1935, com o falecimento de Félix
Pacheco, a direção do jornal passou às mãos do jornalista Elmano Cardim (1891-1979), contudo a orientação
política do jornal foi mantida (Fonte: LEAL, Carlos Eduardo; SANDRONI, Cícero. Jornal do Comercio.
Disponível em http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/jornal-do-comercio. Acesso 02
agos 2021).
150
O texto dessa notícia seria publicado por outros periódicos, com poucas, ou quase nenhuma alteração. Fonte:
“Zelando pelo passado do Brasil: o presidente Getúlio Vargas visitou, o Museu Histórico Nacional.” In: Diário
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A atuação de Getúlio Vargas junto ao MHN não se limitaria apenas ao
estabelecimento do lugar ocupado pela instituição, guardiã dos bens móveis, na engrenagem
da política de salvaguarda estado-novista. Ela também se concretizaria por meio da concessão
de auxílio financeiro e material, fato que elevou o então ditador à condição de protetor do
museu. Nesse sentido, o jornal Diário Carioca iria mais longe, ao afirmar que “o presidente
Getúlio Vargas foi o primeiro governo a auxiliar, financeira e materialmente, o Museu durante
os seus 18 anos de existência”151, deixando explícita a ideia de que o cuidado com o MHN
não havia sido alvo de preocupações por parte dos governantes anteriores, elevando a gestão
Getúlio Vargas à condição de única e mais eficaz na proteção daquela instituição.
O auxílio financeiro também foi destacado pelo periódico A Noite152, por meio da
descrição do pedido realizado pelo diretor do Museu:
E o sr. Gustavo Barroso aproveita um instante de palestra com o chefe da nação para
fazer um pedido: - Presidente: nós aqui vivemos pobremente. Não temos dinheiro.
(...) E como não é um pedido para mim eu posso fazer sem constrangimento. Esses
quadros, presidente, já foram concertados. Mas há outros, e inúmeros, que aguardam
concerto e estão sendo depreciados de ano para ano. Era necessário que V. Exa.
votasse um crédito para a conservação desse patrimônio riquíssimo. O presidente da
República ouve tudo e conclui: - Sem dúvida. Do orçamento para o próximo ano
consta uma verba especialmente para essas coisas. (É preciso que a alma do futuro
entenda a do passado... In: A Noite, 11/06/1939)

Por um lado, o texto demonstra que o pedido de Gustavo Barroso ao chefe do
Estado Novo não era necessário, pois a verba em questão já estava inclusa no orçamento do
ano seguinte. Por outro, ele possuía a intenção de evidenciar a continuidade no fornecimento
de auxílio material à instituição, bem como na conservação do patrimônio histórico brasileiro.
É exemplar desse propósito a frase final da matéria do A Noite, que em tom de prosa
Carioca. 11/06/1939; “O chefe do governo visitou ontem o Museu Histórico.” In: Diário de Notícias.
11/06/1939; “É preciso que a alma do futuro entenda a do passado...” In: A Noite, 11/06/1939.
151
Fonte: “Zelando pelo passado do Brasil: o presidente Getúlio Vargas visitou, o Museu Histórico Nacional.”
In: Diário Carioca. 11/06/1939.
152
O periódico carioca A Noite foi criado em 18 de junho de 1911, por Irineu Marinho. O jornal permaneceria
em circulação por quatro décadas, sua ultima edição data de 27 de dezembro de 1957. No contexto político da
década de 1920, o A Noite seguiu uma linha política oposicionista. Esse jornal apoiou o movimento tenentista.
Em 1925, o jornal passou às mãos de Geraldo Rocha, que promoveu significativas alterações na linha política do
jornal que passou o governo de Washington Luís. Durante a campanha presidencial de 1929, o jornal
inicialmente desenvolveu uma postura de neutralidade, mas logo passou a apoiar a campanha de Júlio Prestes.
Também se opôs a Revolução de 1930 e com a vitória do movimento o jornal foi depredado e o seu proprietário
preso. Em 1931, o jornal passou a propriedade Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, pertencente a Brasil
Railway, companhia estrangeira administrada por Guilherme Guinle, seu presidente no Brasil. Preocupado em
recuperar o vespertino, o novo proprietário escolheu para diretor o jornalista Carvalho Neto, que já pertencia ao
quadro da casa. Os novos proprietários adotaram uma linha política moderada evitando o embate com o governo
federal. Já no inicio da década de 1940, passou a integrar o patrimônio da união por meio do Decreto-Lei nº
2.073, de 8 de março de 1940. (Fonte: FERREIRA, Marieta de Morais. A Noite. Disponível em
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/noite-a. Acesso 02 agos 2021)
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destacava: “Aos poucos, a tarde foi-se escoando, dentro desse ambiente agradável, em que o
passado e o presente encontravam-se perfeitamente à vontade diante do homem que disse
certa vez: é preciso que a alma do futuro entenda a do passado.”153
A festa de reabertura do MHN, transcorrida e finalizada em ambiente agradável e
em tom de confraternização entre os seus participantes, também pode ser analisada como uma
declaração pública da manutenção das boas relações entre Gustavo Barroso e o chefe do
Estado maior. Isso porque, no âmbito político, Getúlio Vargas não pretendia dividir o poder,
mas precisava manter os seus opositores na condição de aliados.
Cabe destacar que, no ano anterior, 1938, o nome de Gustavo Barroso e Plínio
Salgado ficaram marcados pelas suspeitas de envolvimento com os levantes integralistas
realizados nos meses de abril e maio. Embora a sua participação tenha sido oficialmente
descartada por “falta de provas”, era necessário demonstrar publicamente que não havia
qualquer ação de retaliação por parte do governo. Naquele contexto, a divulgação da visita do
ministro Gustavo Capanema, realizada no início do ano, assim como a própria festa de
reabertura do museu, só confirmam a versão de não participação de Gustavo Barroso nos
eventos do ano anterior, bem como o seu alinhamento com a política estado-novista154.
Apenas um mês antes da “festa no MHN”, em maio de 1939, Plínio Salgado viajaria
para o exílio em Portugal, deixando um manifesto em que recomendava aos integralistas se
submeterem à ordem vigente. As condições que envolveram a ida de Plínio Salgado ao exílio
são controversas. Apesar de negar ter recebido ajuda financeira da ditadura durante a sua
permanência em Portugal (1939-1945), a possibilidade de recebimento de auxílio
governamental é evidenciada pelo fato de Salgado ter se dirigido ao exílio na companhia da
mulher e do seu secretário particular, fato atípico para a condição de exilado. Diversos
pesquisadores são enfáticos em afirmar que Vargas concedeu auxílio financeiro a Plínio
Salgado durante todo o tempo em que ele permaneceu em Portugal. (CARONE, 1991;
MORAES NETO, 1992; CALIL, 2005) Esse fato, associado à divulgação do manifesto aos
integralistas – documento no qual aconselhava os partidários a se submeterem ao governo
ditatorial de Vargas –, corrobora a afirmação de que o exílio foi fruto de um acordo realizado
153

Fonte: “É preciso que a alma do futuro entenda a do passado...” In: A Noite, 11/06/1939.
Na Hemeroteca Gustavo Barroso, o ano de 1939 é marcado pela existência de apenas vinte e um documentos
que fazem referência direta ao nome de Gustavo Barroso (a saber: três associados à Academia Brasileira de
Letras - ABL; oito, às editoras responsáveis pela publicação dos livros desse autor; cinco relacionados ao Museu
Histórico Nacional; um, ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro; e quatro não tiveram a instituições de
origem identificada). Há uma ausência completa de referências à Ação Integralista Brasileira (AIB), ou mesmo a
sua substituta, a Associação Brasileira de Cultura (ABC).
154
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entre Plínio Salgado e GetúlioVargas. Além disso, segundo Alzira Abreu (2001), entre 1939 e
1943, Salgado, pautado pela tentativa de reaproximação com Vargas, ainda lançaria vários
manifestos direcionados aos integralistas, todos marcados por uma clara orientação de apoio
ao governo estado-novista. Segundo o pesquisador Gilberto Grassi Calil (2010), Plínio
Salgado afirmou que tinha clara intenção de fazer parte do governo brasileiro e, nesse sentido,
se manifestou em 1937, 1938 e 1939. Em termos gerais, entre 1939 e 1945, Salgado e
Gustavo Barroso apoiariam a ditadura estado-novista de forma sistemática, sob pretextos
diversos.
Gustavo Barroso, ao contrário de Plínio Salgado, permaneceria no Brasil, fazendo
a ponte entre Getúlio Vargas e o antigo líder integralista exilado. Naquele contexto, o trabalho
no MHN se revelaria estratégico por fornecer as condições necessárias à realização de
diversos encontros entre Barroso e Salgado, ou entre Salgado e membros das forças armadas
representantes da ditadura estado-novista. Um exemplo foi o ocorrido em agosto de 1940,
quando Plínio Salgado foi procurado pelo general Francisco José Pinto, em Lisboa, que
manifestou, em nome de Vargas, o desejo de poder contar com o auxílio dos integralistas no
governo. Naquela oportunidade, ficou acordado que Gustavo Barroso representaria Salgado
nos entendimentos com Vargas.
O general Francisco José Pinto e Gustavo Barroso viajaram para Portugal em
missão oficial, por fazerem parte da Comissão Brasileira dos Centenários Portugueses155,
responsável por realizar a Exposição Histórica do Brasil organizada no interior da Exposição
do Mundo Português, em Lisboa, no ano de 1940. A exposição fazia parte das comemorações
dos centenários da fundação de Portugal (1139) e da Restauração (1640), organizadas pelo
ditador português Oliveira Salazar. A exposição brasileira foi orientada e executada por
Gustavo Barroso, enviado a Portugal na condição de delegado do Brasil na Exposição do
Mundo Português e de diretor do Museu Histórico Nacional. (NASCIMENTO, 2008)
Naquele contexto, Barroso, sob a proteção da sua imagem pública de “homem do museu”,
continuaria a desenvolver as suas atividades políticas junto à liderança integralista, ao mesmo
155

Segundo a pesquisadora Rosana Andrade Dias do Nascimento (2008, p. 80 - 81), “Getúlio Vargas nomeou
por Decreto, em 29 de março de 1939, a Comissão Brasileira dos Centenários Portugueses. Essa Comissão tinha
por objetivo a elaboração do programa da participação do Brasil nos diversos atos comemorativos daqueles
centenários em Portugal, no ano de 1940. A Comissão foi formada pelas seguintes personalidades: General de
Divisão Francisco José Pinto – Presidente; Gustavo Barroso – Representação Histórica; Osvaldo Orico –
Representante Cultural; Ernesto Jorge Street – Representação dos “Stands”; Armando Navarro da Costa –
Representação Artística; Geysa Boscoli – Representação do D. N. C.; João Maria de Almeida – Secretário Geral
e Tesoureiro. Foram nomeados na condição de auxiliares: Luis Marques Poliani, Guy Holanda, Aníbal Marinho
de Azevedo, Antonio Aguiar, Arlindo Augusto Teixeira, Eugenia Alves da Silva, Nair Morais Carvalho, João
Ferreira dos Santos, Joaquim José Monteiro”.
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tempo em que estreitava os laços com o Estado Novo, tornando-se um agente a serviço dos
interesses de Getúlio Vargas.
O pesquisador José Antonio Giusti Tavares (1982) considera que a aproximação
de Plínio Salgado com Getúlio Vargas, engendrada pelo General Pinto e por Gustavo Barroso,
esteve inserida no contexto de desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, constituindo-se
em parte de uma estratégia que visava demonstrar publicamente uma suposta proximidade
com o Eixo, com o objetivo de obtermaiores maiores benefícios em suas transações com o
governo norte-americano, no desenvolvimento de projetos voltados para a indústria nacional.
Desse modo, não se constituía em uma intenção real de promover a participação dos
integralistas no Estado Novo.
Gustavo Barroso, durante a viagem organizada e financiada pelo governo
brasileiro, permaneceria em Portugal por nove meses, entre 1940 e 1941, realizando diversos
encontros com Plínio Salgado. Assim, no início do ano seguinte, 1941, Plínio Salgado
enviaria “Carta Credencial a Barroso para que o representasse nas negociações” com Vargas.
Contudo, as negociações geraram poucos resultados concretos. Segundo José Chasin, “afora
pequenos favores obtidos em benefício de integralistas mal situados em função dos
acontecimentos relativos à intentona, nada de significativo o Integralismo obterá de Vargas,
seja no plano político, seja no plano ideológico.” (CHASIN, 1999, p. 157)
Portanto, as diversas tentativas de reaproximação de Plínio Salgado com Vargas
resultaram em um completo fracasso, pois, apesar dos seus esforços, os integralistas não
fizeram parte do governo durante o Estado Novo. Naquele contexto, os acordos estabelecidos
entre Vargas e o núcleo dirigente integralista serviriam para manter o silêncio e o apoio dos
integralistas ao governo, sem, contudo, dar-lhes poder de fato de participação nas decisões
políticas do país.
Dentre os pequenos favores prestados por Vargas aos integralistas que se
encontravam no Brasil, Plínio Salgado destacou as “gentilezas” com Gustavo Barroso.
(CALIL, 2010) Embora Plínio não tenha se prendido à descrição de tais “gentilezas”, sua fala
demonstra que Barroso havia obtido pequenos benefícios devido à sua vinculação ao núcleo
dirigente integralista, bem como por ter realizado a ponte entre Getúlio Vargas e o antigo líder
exilado. Naquele cenário, são compreensíveis os fatores que motivaram o destino menos
drástico oferecido por Vargas a Barroso, que, ao contrário de outros integralistas – presos ou
exilados, a exemplo do próprio Plínio Salgado –, foi mantido em liberdade no Brasil,
trabalhando junto à administração pública federal na condição de diretor do MHN.
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Em território português, Gustavo Barroso, no âmbito público, procurou se manter
longe das questões que o ligavam ao Integralismo, e não se limitou apenas ao
desenvolvimento da Exposição História do Brasil; mais do que isso, usando a Exposição
como bandeira de propaganda pessoal e fazendo uso das suas imagens de intelectual, escritor
e homem do museu, intensificou o contato com a intelectualidade portuguesa, se inserindo no
contexto de importantes instituições do saber daquele país156, estratégicas que lhe renderam a
construção de uma imagem positiva nas imprensas lusitana e brasileira. Nesse ponto, vale
destacar que Barroso viajou para Portugal também na condição de jornalista157, representante
do jornal Gazeta de Notícias na Exposição História do Brasil.
Em fevereiro de 1941, Gustavo Barroso, acompanhado de familiares (esposa e
filho) e representantes do próprio Museu Histórico Nacional, retornaria para o Brasil, dando
por encerrada a Exposição Histórica do Brasil em Portugal. 158 Contudo, apesar do fim da
viagem, o contato com Plínio Salgado, bem como as negociações com Getúlio Vargas, seriam
mantidas. Assim, alguns meses mais tarde, em outubro de 1941, Barroso procuraria alertar
Salgado sobre a paralisação das negociações, recomendando que o apoio ao presidente Vargas
fosse realizado de forma mais explícita.
O pesquisador Gilberto Grassi Calil (2010) destaca que, dentro do território
brasileiro, os integralistas não estavam de braços cruzados, pois procuravam se movimentar
no sentido de fundar a “Legião Nacionalista”, organização que tinha a pretensão de ser o
embrião de um novo partido, o “Partido Único”. Contudo, com a entrada do Brasil na
Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1942, as negociações se tornariam inviáveis,
obrigando o governo e os líderes integralistas a recuarem. A partir desse momento, Plínio
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Em Portugal Gustavo Barroso era “membro da Academia Portuguesa da História; da Academia das Ciências
de Lisboa; da Academia de Belas Artes de Portugal; da Sociedade dos Arqueólogos de Lisboa; do Instituto de
Coimbra; e das Sociedades de Geografia de Lisboa, do Rio de Janeiro e de Lima" (Fonte: Biográfia: Gustavo
Barroso. In. Academia Brasileira de Letras. Disponível me https://www.academia.org.br/academicos/gustavobarroso/biografia. Acesso em: 12 jun. 2021).
157
Fontes: Gustavo Barroso representará “Gazeta de Notícias” em Portugal. In: Gazeta de Notícias, Rio de
Janeiro, 07 de maio de 1940.
158
O regresso, noticiado pelo Jornal Folha da Manhã: “Tocou, ontem, no porto do Recife, o “Santarém”, que
conduz 580 passageiros, sendo 125 de primeira classe e os restantes de terceira. Para o Recife trouxe 17
passageiros. A despeito da hora da chegada, 6 e 30, grande era o número de pessoas que se encontravam diante
do Armazém 3, esperando aquele vapor do “Lloyd Brasileiro”. Entre os passageiros em trânsito, encontram-se o
dr. Gustavo Barroso e família, que regressam de Portugal. O dr. Gustavo Barroso esteve durante nove meses em
Lisboa, na qualidade de delegado do Brasil às Festas Centenárias de Portugal, afim de organizar a exposição
histórica do nosso paiz. Em palestra com a reportagem da “FOLHA DA MANHÃ”, declarou que as festas
centenárias, foram bem um atestado de pujança e vitalidade do povo português. – Viaja, também, no “Santarém”,
a senhorita Nair de Carvalho, secretária geral da delegação brasileira às Festas Centenárias.” (O Regresso de um
delegado do Brasil às festas centenárias de Portugal. In: Folha da Manhã. Recife/PE, 17/02/1941)
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Salgado passou a se colocar como “democrático”, confirmando o seu apoio a Vargas até
novembro de 1943. Desde então, se manteve em silêncio. Apenas em 1945, já no contexto de
colapso do Estado Novo, é que voltaria a se manifestar publicamente.
Plínio Salgado retornou ao Brasil em 1946 e logo iniciou a rearticulação do
Integralismo no contexto do pós-Estado Novo, quando, com o intuito de atualizar a doutrina
integralista, fundou o Partido de Representação Popular (PRP), principal organização
integralista no pós-guerra. Contudo, não pôde contar com a colaboração de Gustavo Barroso
no novo partido, pois no ano anterior, em 1945, ele cortou relações com Salgado por não
concordar com a criação do PRP. Gustavo Barroso permaneceu se declarando integralista até
a data de sua morte, em 1959, e jamais se filiou a outro partido político.
Após o período de dedicação intensa à AIB, as atividades profissionais de
Gustavo Barroso permaneceram vinculadas à área da literatura e, especialmente, da
museologia, devido ao exercício do cargo de direção do Museu Histórico Nacional, ou seja,
houve um retorno ao contexto inicial de trabalho que caracterizou a sua atuação profissional
durante a década de 1920 – analisado no Capítulo I desta tese. Tal retorno pode ser observável
ainda durante o Estado Novo, fato evidenciado pela análise dos 181 documentos arquivados
na Hemeroteca Gustavo Barroso, correspondentes aos anos de 1940 a 1945. Ao nos atermos à
referência às instituições de origem, veremos que a Academia Brasileira de Letras (ABL)
recobrou o seu antigo predomínio, com um total de 95 citações159. Enquanto o Museu
Histórico Nacional (MHN) ficou em segundo plano, conforme pode ser observado no gráfico
abaixo .

159

Durante o Estado Novo, Gustavo Barroso experimentou uma considerável na produção de livros, sentida no
número reduzido de títulos publicados por esse autor, sendo cinco títulos entre os anos de 1938 e 1939 –
Pequeno Dicionário Popular Brasileiro (1938); Corporativismo, Cristianismo e Comunismo (1938); História
Militar do Brasil (1938); O Livro dos Enforcados (1939); e Coração de Menino (1939) –, e 06 títulos
correspondentes ao período de 1940 a 1945 – O Brasil na Lenda e na Cartografia Antiga (1941); Liceu do
Ceará (1941); Consulado da China (1941); Portugal - Semente de Impérios (1943); Caxias (1945); e os Anais
do Museu Histórico Nacional, vols. I a VI (1940-1945), respectivamente.
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Gráfico 07

Fonte: Gráfico elaborado conforme dados da tabela oo intitulada Gustavo Barroso pelas Notícias
de Jornais (1927 - 1945), ver o Anexo III deste trabalho.

Vale destacar que os dados do Gráfico 07160 referem-se a um período ditatorial,
marcado pela censura aos meios de comunicação. Esse fato explica, em parte, o
distanciamento público de Gustavo Barroso das questões ligadas ao movimento integralista.
Contudo, esse distanciamento se concretizaria na postura assumida por Gustavo Barroso após
o Estado Novo, caracterizada pela tentativa de construir uma memória pessoal afastada das
questões políticas que marcaram a sua atuação durante o Primeiro Governo Vargas - tema do
nosso próximo capítulo.
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Dentre as outras instituições citadas temos, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) com uma
citação; a Ação Integralista Brasileira com uma citação; e o Instituto de Coimbra e a Associação dos
Arqueólogos que por quatro vezes foram são citadas juntas.
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CAPÍTULO IV

A CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA DA PRESERVAÇÃO NO BRASIL: O SILENCIAR
DE MEMÓRIAS INDIVIDUAIS

A história das práticas de preservação dos bens patrimoniais no Brasil encontra-se
permeada pela atuação dos intelectuais que, nos anos posteriores à criação do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em 1937, procuraram construir discursos
no sentido de valorizar o fazer do governo Vargas e do seu próprio fazer individual frente ao
desenvolvimento da política federal de preservação, assegurando a divulgação de uma versão
oficial norteada por interesses pessoais e políticos. Desse modo, é preciso considerar que boa
parte das versões que chegaram até o século XXI, no tocante à história da política de
preservação no Brasil, é fruto de uma construção realizada pelos dirigentes dos órgãos
administrativos do governo federal, que imprimiram sua visão pessoal sobre os fatos oficiais,
buscando legitimá-la.
A trajetória dos órgãos de preservação do patrimônio histórico e artístico nacional
durante o Primeiro Governo Vargas (1930-1945) foi marcada pelo contexto político do
período, no qual Getúlio Vargas, partindo, inicialmente, dos domínios específicos do Museu
Histórico Nacional (MHN), promoveu a criação do primeiro órgão federal destinado à
salvaguarda, a Inspetoria de Monumentos Nacionais (IMN), ambos sob a direção de Gustavo
Barroso. A trajetória de criação e declínio da inspetoria está permeada pela disputa da
hegemonia do discurso preservacionista sobre o patrimônio nos 15 anos que marcaram o
governo Vargas, gerando frutos de reconhecimento para os envolvidos no processo.
Destacamos que, em 1937, o fim da inspetoria marcou a ascensão do SPHAN e do seu diretor,
Rodrigo de Andrade, no cenário preservacionista nacional, bem como uma mudança de
posição do governo Vargas quanto à forma de lidar com a história e a memória nacionais.
A partir do início da década de 1940, Gustavo Barroso empreendeu uma tentativa
de construção da história da preservação patrimonial e, para tanto, buscou elaborar uma
narrativa que pretendia criar uma representação do momento fundador da política
preservacionista do patrimônio brasileiro, valorizando o Estado autoritário comandado por
Getúlio Vargas e se colocando como autor da ideia e da ação preservacionista original.
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A organização e a sistematização dos fatos e acontecimentos considerados
relevantes para a história da preservação, durante a década de 1940 e início da década de
1950, sofreu a interferência das preocupações pessoais e políticas daquele momento, expressa
no discurso daqueles que se dedicaram ao tema no período. Em meio ao processo de
construção das narrativas sobre a história da preservação no Brasil, Gustavo Barroso serviu-se
das suas lembranças individuais, na tentativa de promover a transmissão de suas memórias em
redes de sociabilidades pessoais, afetivas e/ou políticas, em meio às quais emergiria um
discurso permeado pelo “não-dito”, ou seja, pela ausência de referências às questões
específicas da trajetória política e institucional que o autor gostaria de silenciar naquele
momento.
Michel Pollak (1989), ao analisar o processo pelo qual as lembranças individuais
se contrapõem à memória nacional, destaca que essas possuem silêncios, ou seja, “zonas de
sombra”, que expressam a dificuldade de integração de lembranças particulares à memória
coletiva da nação, ao mesmo tempo em que podem fazer referência ao descontentamento
presente na figura do “mal amado” e do “incompreendido”, que busca superar o seu
sentimento de “exclusão e restabelecer o que considera ser a verdade e a justiça”. (POLLAK,
1989, p. 06) Ainda segundo o autor, o “não-dito” presente nas lembranças pode desempenhar
uma função estratégica, visto que o silêncio e o esquecimento nem sempre são decorrentes de
um fenômeno natural, podendo se configurar como táticas de negociação com a realidade
social, uma vez que a memória e as construções sociais possuem caráter seletivo que acabam
por determinar os fatos passados que são abordados no presente. (POLLAK, 1989)
A tentativa de organização de uma história da preservação no Brasil também foi
marcada pela interferência direta do governo de Getúlio Vargas que, aos poucos, realizou a
divulgação de versões oficiais permeadas pelo silêncio sobre os eventos políticos que, de
alguma forma, constituíam versões dissonantes do que o governo estado-novista pretendia
apregoar. Naquele contexto, a publicação de notas jornalísticas, artigos e livros científicos
sobre o assunto se configurou como parte dos mecanismos de distorção, esquecimento,
exclusão, supressão ou repressão nas construções de memórias, responsáveis por promover
uma censura oficial do passado no que se refere a memórias incômodas.
Durante o Estado Novo, o silêncio e o esquecimento foram estratégicos para
determinar os fatos do passado recente considerados relevantes para serem abordados. Nessa
direção, a memória da política de preservação patrimonial estava permeada por eventos
específicos do contexto político característico das duas primeiras fases do Primeiro Governo
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Vargas, eventos que marcaram a deflagração do Estado Novo (1937-1945) e que, por meio da
articulação hábil das narrativas engendradas pelos envolvidos no processo, seriam relegados
ao campo do esquecimento. É necessário compreender o esquecimento como parte das
relações de forças envolvidas nas disputas pela memória, em meio às quais emerge um
discurso político permeado por um fundo comum de referências, organizado com a intenção
clara de pensar a realidade e a construir, elaborando uma representação dessa mesma
realidade com o objetivo de legitimar um projeto reformador, ou de justificar escolhas e
condutas individuais específicas. (CHARTIER, 1990)
Este capítulo investiga o processo de construção das narrativas voltadas para a
história da preservação do patrimônio histórico e artístico brasileiro, desenvolvido pelo
executivo federal durante o primeiro Governo Vargas (1930-1945), visando elucidar os
efeitos dessa narrativa no processo de negação ou confirmação da presença de Gustavo
Barroso no cenário preservacionista dos anos de 1930. Nossa ênfase será em analisar a
atuação de Gustavo Barroso no processo de elaboração de uma narrativa – repleta de traços
autobiográficos – que procurava enquadrar a memória oficial por meio da reinterpretação do
passado, colocando-o no centro do processo de construção da política preservacionista
empreendida por Getúlio Vargas.

5.1 O INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA DA PRESERVAÇÃO NO BRASIL:
DESVALORIZANDO INSTITUIÇÕES E APAGANDO PERSONAGENS

Em meados da década de 1930, dentro do Ministério da Educação e Saúde
Pública, a atuação de Gustavo Barroso referente às ações de preservação do patrimônio
histórico e artístico nacional passou por um processo paulatino de desvalorização e
esquecimento. Esse processo foi marcado pela interferência do ministro Gustavo Capanema,
que procurou omitir a presença da Inspetoria de Monumentos Nacionais (IMN), em meio à
divulgação de informações sobre a participação do Brasil em eventos e tratados internacionais
voltados para a área do patrimônio.
Exemplifica essa estratégia o processo de divulgação da assinatura do Tratado de
Roerich
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, o qual visava “assegurar, em qualquer época de perigo, a proteção a todos os
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Maria Tarcila Ferreira Guedes (2013, p. 11-12) lembra que “no artigo IV do Tratado de Roerich, ou Pacto de
Roerich, cabia o comprometimento dos países signatários para apresentar uma lista dos bens que deveriam ser
protegidos em caso de bombardeios. Mais tarde, o mesmo foi ratificado no Brasil por meio do Decreto
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monumentos históricos, museus e instituições dedicadas à ciência, arte, educação e cultura
que constituem o tesouro cultural dos povos” (GUEDES, 2012, p. 43). Originado nas
discussões que marcaram a VII Conferência Pan-Americana, de 1933, o Tratado de Roerich
foi assinado dois anos mais tarde, na sede das Conferências Pan-americanas, em Washington,
Estados Unidos. No Brasil, o Jornal do Comercio se encarregou de fazer a divulgação das
medidas tomadas pelo governo brasileiro para a assinatura desse tratado internacional,
destacando que Gustavo Capanema, atendendo às medidas estabelecidas pelo Tratado de
Roerich, enviaria ao Ministro das Relações Exteriores, sr. José Carlos de Macedo Soares, uma
relação com os nomes das instituições, cidades e edifícios que devem ser mencionados no
tratado e que mereceriam proteção, no Brasil, em caso de guerra.
Em aviso dirigido ao seu colega da Educação e Saúde Pública, o sr. Ministro das
Relações Exteriores comunicou a próxima assinatura, em Washington, pelo Brasil e
outros países, de um tratado para a proteção de monumentos e instituições culturais,
em caso de guerra. Em face do que estabelece um dos artigos desse tratado, o sr.
Gustavo Capanema enviou ao sr. José Carlos de Macedo Soares, não obstante a
inexistência, entre nós, de um tombamento dos monumentos históricos, dignos de
conservação e defesa, uma relação das localidades e edifícios que devem ser
mencionados no Pacto Roerich. Segundo a informação do Ministro da Educação,
devem merecer proteção, no Brasil, em caso de guerra, as cidades de São Luís do
Maranhão, de Olinda, de Ouro Preto, de Mariana, de Sabará, S. João Del-Rei,
Diamantina, Congonhas dos Campos, Angra dos Reis, Paraty, Cananéia, Iguape,
Paranaguá; fortalezas coloniais de Tabatinga, Belém, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Bahia, Espirito Santo e Rio de Janeiro; litorais de São Paulo, Paraná e Santa
Catharina; rios Paraguai e Guaporé (Forte de Coimbra e Príncipe da Beira);
conventos e igrejas coloniais existentes nos Estados do Pará, Maranhão, Ceará,
Parahyba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catharina, Rio Grande do
Sul (Missões), Goiás e Mato Grosso; edifícios da Biblioteca Nacional, do Museu
Histórico Nacional, do Museu Nacional, do Museu Ipiranga (S. Paulo) e do Museu
Goeldi (Pará). As cidades citadas pelo sr. Gustavo Capanema constituem, em
conjunto, monumentos nacionais, sendo por decreto do Governo, a de Ouro Preto, já
foi elevada a essa categoria. Quanto ao Museu Nacional, informou o Ministro da
Educação que ele, além de edifício possui também um terreno da Quinta da Boa
Vista, uma área ocupada pelo seu Horto Botânico. A atividade científica desse
estabelecimento cultural diz respeito a todos os ramos das ciências naturais, o que o
obriga a manter seus técnicos em constantes viagens pelo território nacional, em
busca de material científico. Nessas condições as garantias do Pacto Roerich devem
ser extensivas aos técnicos em tal situação, bem como às dependências que, para o
mesmo fim, sejam instaladas pelo Museu Nacional, em quaisquer pontos do nosso
território. (Aviso. In: Jornal do Comércio, 19/03/1935)

Na notícia, o ministro da educação procura deixar evidente que o Brasil não
dispunha de uma lei para o tombamento dos monumentos históricos, demonstrando que,
segundo o seu ponto de vista, o tombamento seria a única medida eficaz para a defesa dos

Legislativo nº 2, de 24 de agosto de 1935, e publicado no Diário Oficial da União na edição do 27 de agosto de
1935. Um ano mais tarde foi promulgado pelo Decreto nº 1087, de 8 de setembro de 1936, republicado no Diário
Oficial, na edição de 16 de setembro de 1936”.
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bens brasileiros. Gustavo Capanema cita diversas cidades históricas que seriam consideradas
integrantes do conjunto de monumentos nacionais, destacando a elevação da cidade mineira
de Ouro Preto a essa categoria. Isso evidencia que o ministro reconhecia a legitimidade do
Decreto nº 22.928/1933, destacando-o como uma ação válida por parte do governo federal em
direção à proteção daquela cidade histórica.
O mesmo não ocorreria com relação à Inspetoria de Monumentos Nacionais –
criada por meio do Decreto nº 24.735, de 14 de julho de 1934, que tinha por atribuição, dentre
outras coisas, impedir a destruição ou descaracterização dos monumentos históricos –, pois
Gustavo Capanema não mencionou a existência dessa inspetoria. Tal omissão, realizada em
um contexto internacional de valorização da atuação do governo brasileiro na área do
patrimônio, nos leva a considerar que o ministro da educação não reconhecia a legitimidade
desse órgão na defesa dos monumentos nacionais.
Vale destacar que a inspetoria surgiu como órgão anexo ao Museu Histórico
Nacional, contudo, Gustavo Capanema também omitiu esse fato. Colocando o museu apenas
como instituição a ser protegida em caso de guerra, enumerou os imóveis que compunham o
seu espaço físico, para em seguida salientar que o museu desenvolvia atividades científicas
em “todos os ramos das ciências naturais” sem, contudo, demonstrar que o cuidado para com
o patrimônio fazia parte das atribuições daquela instituição.
No ano de 1935, ainda não havia, dentro do Ministério da Educação, uma
orientação clara em direção à criação de um novo órgão destinado ao cuidado exclusivo do
patrimônio brasileiro. Contudo, a atitude do ministro Capanema parece indicar que já havia
um descontentamento velado quanto à forma de gestão dos bens representativos do
patrimônio histórico do país, expresso pela omissão da existência da Inspetoria de
Monumentos Nacionais.
No ano seguinte, em 1936, por ocasião do anúncio de criação do SPHAN,
Rodrigo de Andrade, na condição de diretor do novo serviço, concedeu uma entrevista ao
jornal Diário da Noite, publicada em maio de 1936, com o título de A defesa do patrimônio
histórico e artístico dos brasileiros. A matéria foi iniciada com elogios à atuação do ministro
Gustavo Capanema, cujo relevante trabalho havia resultado na fundação do serviço de defesa
do patrimônio histórico e artístico, com a responsabilidade de promover o tombamento geral
dos monumentos e impedir a saída das obras e objetos de arte e de história do território
brasileiro, entre outros fatores. Rodrigo de Andrade justificou a criação do SPHAN em função
do processo de destruição dos monumentos históricos:
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Diz-nos o sr. Rodrigo Mello Franco de Andrade, que a criação do serviço, nasceu á
vista de ocorrências verdadeiramente penosas. Assistíamos, impassíveis, utilizando
meios que logo se revelavam inoperantes, a destruição e evasão dos monumentos e
das peças mais caras a tradição e a arte do país. Essa situação chegou mesmo a
impressionar alguns legisladores e sabemos das sugestões dos deputados Luiz Cedro
e Wanderley Pinho, respectivamente de Pernambuco e da Bahia, os quais
propuseram fosse organizada e sistematizada uma ação de controle e preservação do
patrimônio nacional de arte e de história. Mas, em geral, essas iniciativas ficavam no
papel, muito embora a realidade fosse de tal ordem impressionadora que, ao ser
fazer pelo Decreto 24.735, de 16 de julho de 1934, a regulamentação do Museu
Histórico, incluiu-se lhe uma dependência, com encargo de inspecionar e fiscalizar
os monumentos do país. Este serviço ainda está por lei, afeto ao Museu Histórico e,
apesar da exiguidade das verbas que lhe foram concedidas, realizou alguns
trabalhos, sobretudo em Ouro Preto, onde cuidou da Casa dos Coutos, de Chafarizes
e da velhíssima igreja do Rosário, de estilo românico e em cujo pórtico destacam
ornatos devidos ao Aleijadinho. Sua ação tem sido por fatores diversos, sobretudo
pelo espírito de sua organização, restrita e mesmo inoperante e suas atribuições
deverão ser naturalmente convertidas ao novo serviço, cuja tarefa, segundo o projeto
feito pelo escritor Mario de Andrade, é mais larga do que aquela que, por lei,
incumbiu ao Museu Histórico. Nosso trabalho compreenderá, de acordo com o
projeto, aliás já divulgado na imprensa, arqueologia, etnografia e arte popular.
Iniciando, antes de tudo, o tombamento geral para se saber e avaliar o que existe. As
bases para realizá-lo exigem um estudo atento, porque logo ressaltam a sua
complexidade, a sua extensão e profundidade (A defesa do patrimônio histórico e
artístico dos brasileiros. In: Diário da Noite, Rio de Janeiro, 19/05/1936)

Em sua fala, Rodrigo de Andrade constrói uma imagem de destruição desoladora,
em meio à qual procura traçar um pequeno histórico das ações realizadas no Brasil até então,
com o intuito de preservar os monumentos nacionais. Cita as iniciativas dos deputados Luiz
Cedro e Wanderley Pinho, que, durante a década de 1920, propuseram a organização e
sistematização da ação de controle e preservação do patrimônio nacional, no entanto, tais
iniciativas não obtiveram êxito.
Rodrigo de Andrade reconheceu a existência da Inspetoria de Monumentos
Nacionais, apontando que esse serviço, anexo ao MHN, ainda estava em atividade, realizando
trabalhos em diversos monumentos da cidade de Ouro Preto/MG, apesar das poucas verbas
que lhe foram concedidas. Contudo, minimizou a ação da Inspetoria, construindo um discurso
alicerçado na inoperância daquele órgão. Destacou que suas atribuições deveriam ser
convertidas para o recém-criado SPHAN. Portanto, a defesa da criação do SPHAN foi
construída em oposição à Inspetoria. Tratava-se do novo que nascia munido do poder de ação
efetiva, substituindo o velho que desaparecia devido à incapacidade de realizar o seu próprio
trabalho.
Rodrigo de Andrade, na mesma entrevista, ao se referir a atuação dos Estados,
afirmou que ela seria mais “avançada” do que a da União.
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Alguns Estados se encontram nesse particular – prossegue o sr. Rodrigo Mello
Franco de Andrade – mais avançados do que a União. Possuem departamentos,
legislação em vigor visando preservação dos monumentos históricos e disposições
obstando a evasão de objetos preciosos. De acordo com o projeto do sr. Mario de
Andrade, haverá uma comissão incumbida de fazer o tombamento no Distrito
Federal e uma para cada Estado. Claro que esse serviço não poderá ser feito de uma
vez, mais parcialmente, sendo pensamento do ministro Capanema atacá-lo de início
no Distrito Federal e Minas Gerais, particularmente em Ouro Preto. (A defesa do
patrimônio histórico e artístico dos brasileiros. In: Diário da Noite, Rio de Janeiro,
19/05/1936) [grifos nossos]

Acreditamos que os órgãos estaduais a que Rodrigo de Andrade se refere no
fragmento supracitado eram a Inspetoria de Monumentos Nacionais do Estado da Bahia e a
Inspetoria de Monumentos Nacionais do Estado de Pernambuco, já que ambas se
encontravam em atuação no ano de 1936. Do ponto de vista legal, esses órgãos tinham o seu
poder de atuação restrito, não podendo agir de forma efetiva para coibir a destruição dos
monumentos históricos presentes nos respectivos territórios estaduais. O então diretor do
SPHAN optou por realizar um discurso de valorização desses “departamentos”, colocando-os
na condição de mais “avançados” do que a União, em um contraponto que só contribuiu para
desvalorizar a Inspetoria Federal.
Rodrigo de Andrade, demonstrando que seguia as orientações do ministro
Gustavo Capanema, destacou que os serviços do SPHAN seriam iniciados no Rio de Janeiro,
então Distrito Federal, e em Ouro Preto/MG, ou seja, inicialmente o novo serviço atuaria nas
mesmas localidades em que a inspetoria já vinha trabalhando. Contudo, tinha no tombamento
o seu grande fator de distinção. Ainda segundo Rodrigo de Andrade, “o tombamento
constituirá apenas um registro, uma intervenção amistosa e esclarecedora no sentido de incutir
e despertar o sentimento de conservar e de apreço do que evidentemente se afigurar digno de
integrar o patrimônio da história, e arte do país”. Dessa forma, em 1936, o tombamento se
configurava como um ato de reconhecimento do valor histórico, artístico ou cultural de um
bem; todavia, não visava intervir no regime jurídico de propriedade, nem muito menos impor
medida repressiva aos atos de agressão aos bens tombados. Nesse ponto, é importante
destacar que a definição de “tombamento” realizada era apenas conceitual, pois, do ponto de
vista jurídico, faltava uma legislação que lhe desse suporte. A elaboração dessa legislação
seria uma das tarefas realizadas por Rodrigo de Andrade no seu primeiro ano de trabalho
junto ao SPHAN.
A ausência de uma legislação corrobora a ideia de que o fim da inspetoria federal
foi motivado sobretudo por fatores políticos. Isso porque, a inspetoria, assim como o SPHAN,
não tinha o poder de realizar tombamentos, logo, a grande diferença entre os dois órgãos é
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que este último nasceu dentro do Ministério da Educação, com o apoio político institucional
que garantiria a sobrevivência e o seu aparelhamento jurídico, enquanto o primeiro
experimentava um processo de declínio no apoio político e institucional, motivado sobretudo
pela intensa participação de Gustavo Barroso – inspetor de monumentos nacionais – nos
embates políticos característicos do período democrático do Primeiro Governo Vargas
(conforme já analisado no Capítulo III deste trabalho).
O SPHAN nasceu contando com o apoio irrestrito de Getúlio Vargas. Não por
acaso, logo nos primeiros dias do Estado Novo, o ditador promulgou o Decreto nº 25/1937,
beneficiando o Serviço do Patrimônio do suporte jurídico necessário para realizar o
tombamento. A Comissão de Doutrina e Divulgação do Departamento de Propaganda do
novo regime se encarregou de realizar a divulgação da promulgação do Decreto nº 25, por
meio da nota intitulada A defesa do Patrimônio Artístico e Histórico da Nação, publicada
pelo jornal Diário Carioca, em 23 de dezembro de 1937, cujo texto tratava o nacionalismo
como parte das justificativas para a preservação do patrimônio material brasileiro, constituído
por bens de origem geográfica, étnica, histórica e artística, que não foram alvo de medidas
protetivas durante o período republicano. O redator, em uma retrospectiva histórica, buscou
criar um quadro de completo abandono dos bens representativos da história e da memória
nacional, que abriu espaço para a penetração de produtos e ideias estrangeiras, seguido da
“rapina estrangeira”, caracterizada pela exportação de obras de arte histórica nacional, bem
como pelo “vandalismo dos especuladores nacionais”, que promoviam a destruição
sistemática dos imóveis históricos.
A Comissão de Doutrina e Divulgação recorreu à crítica aberta à atuação dos
governos passados, como forma de destacar o abandono da história e da memória nacionais –
“vivido sobretudo nas últimas décadas” –, argumento que se constituiu como parte da
estratégia para valorização da atuação do Estado Novo. Ao fazê-lo, ocultou as iniciativas
tomadas pelo próprio Getúlio Vargas nos sete primeiros anos em que esteve à frente do
governo brasileiro (1930–1937). Naquele contexto, a criação da Inspetoria de Monumentos
Nacionais (1934) foi relegada ao esquecimento, não sendo possível nem ao menos discutir a
validade das suas ações.
O que estava em jogo era a construção de uma história da preservação no Brasil
que colocasse o Estado Novo como a forma de governo mais eficiente na produção de
medidas de salvaguarda do patrimônio brasileiro. Nesse sentido, a Comissão de Doutrina e
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Divulgação não hesitaria em criticar a morosidade dos trâmites democráticos que
caracterizaram o processo de criação de leis protetivas no período anterior:
Um projeto de defesa do patrimônio artístico e histórico da Nação, arrastava-se há
mais de um ano, sem andamento, pelas comissões da Câmara dos Deputados.
Sobrevindo porém o Estado Novo, criado pela Constituição, de 10 de novembro mau
grado a quantidade de coisas que tem ele de início, a fazer, para a adaptação da
máquina administrativa aos princípios novos, tratou, imediatamente, da defesa
daquele patrimônio, a fim de que acabassem de vez, a obra de rapina de exportação
dos nossos tesouros, e o vandalismo da destruição dos nossos monumentos. É este,
na verdade, o objetivo desta ordenação sabia que é o decreto-lei nº 25, de 30 de
novembro. Estabelece a obrigação de tombamento de todas as nossas riquezas
arqueológicas, etnográficas, paisagísticas, históricas e artísticas, sejam elas de Belas
Artes ou de Artes Aplicadas. Proíbe terminantemente a sua exportação e comina, aos
que tentarem fazê-la, as penas que o Código Penal estabelece para o crime de
contrabando. Coloca todos os nossos monumentos sob o alto patrocínio do Estado,
estejam eles na posse da União, dos Estados, dos Municípios ou de particulares. E
equipara os atentados contra eles cometidos aos cometidos contra o patrimônio
nacional. Com este decreto-lei, um dos primeiros expedidos pelo nosso governo do
país, ficou demonstrado o carinho que o Estado Novo tem pelas relíquias do nosso
passado e o proposito em que se encontra de protegê-las, como atestados que são do
muito que já fizemos e marcos definitivos da evolução de nossa cultura. (A defesa
do Patrimônio Artístico e Histórico da Nação. In: Diário Carioca, Rio de Janeiro,
23/12/1937)

O parágrafo final do fragmento acima deixa claro que a proteção das “relíquias”
características do passado brasileiro era um objetivo a ser perseguido pelo Estado Novo, tendo
na promulgação do Decreto n° 25/1937 – que organizou a proteção do patrimônio nacional –
o principal exemplo do desejo de agir com firmeza na proteção efetiva dos monumentos
nacionais.
O Decreto n° 25/1937 foi mesmo escolhido como marco principal das narrativas
que tratavam da história da preservação no Brasil. No ano seguinte, ele chegaria mais uma vez
às páginas dos jornais, por meio de um comunicado produzido pela Associação Brasileira de
Educação162 (ABE) e publicado pelo jornal O Imparcial, no final do mês de abril. A matéria
intitulada Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tomando por base a
valorização do papel desempenhado pelos museus e pelos monumentos históricos no processo
de educação popular, abordou a defesa do patrimônio histórico e artístico nacional como um
dever do Estado. Para tanto, buscou realizar um pequeno histórico das ações de salvaguarda
desenvolvidas no Brasil, tomando o Decreto n° 25 como ponto de partida:
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A Associação Brasileira de Educação, era uma sociedade civil, de adesão voluntária, fundada em 15 de
outubro de 1924, com sede no Rio de Janeiro. Reunindo professores e intelectuais com interesse comum na área
da educação – a exemplo de jornalistas, políticos, escritores e funcionários públicos –, se caracterizou como
sendo espaço pertencente à sociedade civil onde se poderia se debater sobre as políticas educacionais
desenvolvidas pelo Estado ao mesmo tempo em que se propunham sugestões.
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A defesa do patrimônio histórico e artístico nacional a que o Decreto nº 25, de 30 de
Novembro do ano passado, veio oferecer os meios de se tornar eficiente, sob a égide
do poder público e mediante a sua iniciativa direta, através das entidades que o
representam, satisfaz uma aspiração que não é apenas brasileira, mas universal,
como proclamou a Liga das Nações pelo órgão da Comissão Internacional, ao
declarar, em 1932, que “a conservação do patrimônio artístico e arqueológico da
humanidade interessa a comunidade dos Estados, guardas da civilização”. “A mais
segura garantia da conservação dos monumentos e obras de artes, afirmou a
Comissão aludida, reside no respeito e no amor que lhes atribui cada povo de per si,
sentimentos que podem ser favorecidos pela ação bem orientada dos poderes
públicos”. Inspirada nesse parecer, formulou a C. I. recomendações aos Governos,
visando interessá-los na conservação e proteção dos tesouros históricos e artísticos e
obter que concitassem os mestres a educar a infância e a mocidade no respeito aos
monumentos qualquer que seja a civilização e a época que eles representem. No
Brasil, desde o ano de 1927, o governo baiano, instituíra uma Inspetoria Estadual de
Monumentos Nacionais e o governo pernambucano em 1928 provera à organização
de uma Inspetoria com denominação e atribuições análogas às da sua congênere
baiana. Em Minas, desde 1925 as autoridades eclesiásticas tomaram medidas
acauteladoras da preservação dos monumentos de arte religiosa de que é riquíssima
aquela unidade da Federação. O Governo provisório não se alheou, desde 1930, ao
magno problema, e logo no seu início, esforçou-se por obter de todos os Estados
uma memória, tão completa quanto possível, sobre os monumentos neles
localizados, logrando colher excelentes contribuições ainda inéditas por não se ter
conseguido a publicação do Anuário do Ministério da Educação e Saúde Pública,
organizado pela antiga Diretoria de Informações, Estatísticas e Divulgação. Desde o
ano de 1922 possuímos o Museu Histórico Nacional, criado pelo decreto nº 15.596,
de 2 de agosto daquele ano. (Proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.
In: O Imparcial, 22/04/1938)

A ABE, reconhecendo a influência exercida pelo contexto internacional para a
criação da política de preservação brasileira, destacou que a conservação e proteção dos
“tesouros históricos e artísticos” se constituíam em aspiração universal, reconhecida e
recomendada pela Liga das Nações163, desde 1932. Em tom de retrospectiva, avaliou que no
Brasil, durante a década de 1920, os governos dos estados da Bahia e de Pernambuco teriam
sido os primeiros a possuir instituições com essa finalidade. No estado de Minas Gerais, por
seu turno, seriam as autoridades eclesiásticas as responsáveis por tomar medidas de
preservação dos monumentos de arte religiosa presentes no território estadual.
Todavia, a ABE, ao adentrar o período do Governo Provisório (1930-1934),
destacou apenas a realização de estudos prévios para levantamento de dados sobre os
monumentos estaduais, cujos resultados ainda não haviam sido publicados. Portanto, em seu
histórico, a ABE não citaria o Decreto nº 22.928/1933, que elevou Ouro Preto a monumento
163

Segundo o pesquisador Eugênio Vargas Garcia, a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, foi criada ao
fim da I Guerra Mundial (1914-1918), com sede na cidade de Genebra, na Suíça, tendo por objetivo principal
construir um sistema de segurança coletiva visando assegurar a paz futura. Posteriormente, os 26 artigos do
Pacto da Liga das nações, foram adicionados ao Tratado de Versalhes (1919). Contudo, com o inicio da II
Guerra Mundial, em 1939, a organização deixou de funcionar sendo oficialmente desativada em abril de 1946.
(Fonte:
CPDOV.
Disponível
em:
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/LIGA%20DAS%20NA%C3%87%C3%95ES.pdf. Acesso em: 01 jun. 2021).
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nacional, tampouco o Decreto nº 24.735/1934, responsável por criar a Inspetoria de
Monumentos Nacionais. Por outro lado, o texto também silenciava sobre as ações realizadas
na área do patrimônio durante o Período Constitucional do Primeiro Governo Vargas (19341937), no qual ocorreu, dentre outras coisas, a liberação de verbas para o trabalho de
restauração de monumentos em Ouro Preto e a criação do próprio SPHAN – conforme já
analisado nos capítulos II e III. Parece-nos pouco provável que tal omissão tenha sido
motivada por desconhecimento da legislação vigente naquele período, pois a ABE seguia a
mesma linha de atuação já apresentada pelos agentes do governo federal que haviam tratado
desse assunto anteriormente, a exemplo de Gustavo Capanema, em 1935, e da Comissão de
Doutrina e Divulgação - Departamento de Propaganda, em 1937.
Portanto, a omissão figura como parte de uma estratégia que visava não abordar o
período recente da história brasileira, no qual o tema do patrimônio estava vinculado à forma
de governo democrática, assim como a agentes políticos que o Estado Novo procurava
silenciar, a exemplo de Gustavo Barroso, diretor do Museu Histórico Nacional e Inspetor de
Monumentos Nacionais. No campo político, devido à sua atuação na liderança do movimento
integralista, Gustavo Barroso vinha progressivamente sendo silenciado, em um processo
iniciado nos primeiros dias do Estado Novo, que teve no fechamento da Ação Integralista
Brasileira, em 1937, o seu ponto mais notório. Todavia, no campo do patrimônio, a exclusão
da presença ou desvalorização da atuação de Gustavo Barroso não era nova. Ela havia sido
iniciada dentro do Ministério da Educação e Saúde Pública, com colaboração de Gustavo
Capanema, que passou a omitir a presença da Inspetoria de Monumentos Nacionais (IMN),
ainda no final da primeira metade da década de 1930, processo que reverberou na criação do
SPHAN, em 1936.
O texto da ABE foi finalizado com uma última consideração acerca do Decreto nº
25, valorizando-o como instrumento jurídico responsável por organizar a proteção do
patrimônio nacional.
O decreto-lei nº 25, de 30 de novembro do ano findo, organizando a proteção do
patrimônio histórico e artístico nacional, assegura uma sólida base estatutária a obra
de preservação cuja necessidade desde a passada década se vinha fazendo sentir e
que o governo provisório incluiu, desde os primórdios de sua atuação a testa dos
destinos do país, como um dos objetivos do seu vasto programa de realizações
(Proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. In: O Imparcial, 22/04/1938)

Nesse trecho da matéria, a ABE destacava que a preservação se constituía em um
dos objetivos do Governo Provisório (1930 a 1934), incluído no seu programa de realizações
194

desde o início da década de 1930. Dessa forma, a questão da salvaguarda era apresentada
como um objetivo perseguido por Getúlio Vargas desde o princípio da sua atuação à frente do
Estado brasileiro, porém só concretizado com advento do Estado Novo. Portanto, a história da
preservação no Brasil passou a ser contada por um viés hierárquico, que, trazendo a forma de
governo autoritária como fio condutor, e tomando o Decreto nº 25 como baliza, permitia
excluir a presença dos homens e instituições que foram diretamente responsáveis por sua
promoção e implementação. Ao mesmo tempo, ocultava as medidas implementadas no
contexto do “período democrático”, correspondente aos anos de 1934 a 1937 do Primeiro
Governo Vargas.
Ainda durante o ano de 1938, a exclusão do nome de Gustavo Barroso seria
promovida mais uma vez, por ocasião da elaboração do Guia de Ouro Preto, obra de autoria
de Manuel Bandeira164 e escrita a pedido de Rodrigo Melo Franco de Andrade, então diretor
do SPHAN. É preciso observar que aqui não visamos adentrar a análise do conteúdo da obra o
Guia de Ouro Preto, fato já amplamente investigado por diversos autores. Quanto aos
aspectos editoriais, destacamos que o livro foi editado pelo SPHAN possivelmente em 1939,
entretanto, o seu processo editorial foi realizado durante o ano de 1938, data registrada na
capa da primeira edição.165 Portanto, o Guia de Ouro Preto foi elaborado durante o ano de
1938, quando o Estado Novo já estava estabelecido, e havia um esforço sistemático para
impedir a sua contestação. Naquele contexto, cabe considerar que a atuação de Gustavo
Barroso na preservação dos momentos de Ouro Preto estava diretamente ligada ao “período
democrático” do Primeiro Governo Vargas, cujas medidas na área da preservação passava por
um processo de ocultamento promovido a partir do início do Estado Novo. Também é
necessário lembrar que a exclusão da figura de Gustavo Barroso do Guia de Ouro Preto pode
estar vinculada ao envolvimento anterior desse personagem com o movimento integralista, no
qual buscou fazer uso da história e da memória nacionais para justificar a construção de um
Estado Integral – conforme analisado no Capítulo III. Assim, no campo da política de
preservação patrimonial, Barroso era compreendido como uma figura divergente, ligada ao
uso dos símbolos nacionais para legitimar a criação de um governo integralista,
164

Segundo o pesquisador Edilson Pereira, a publicação do Guia de Ouro Preto, como o próprio título sugere,
tinha por objetivo servir de condutor para a visitação turística da cidade mineira de Ouro Preto. A obra continha
fotografias, ilustrações e um mapa ao final da cidade, além de trazer detalhes da história da cidade, dados sobre
os personagens mais importantes, os visitantes ilustres. Continha, ainda, roteiros que os visitantes poderiam ser
percorrer a pé ou de automóvel pela cidade, descrevendo os seus vários monumentos e igrejas (PEREIRA,
2017).
165
LOPES, Danielle Alves; BALEIRO, Rita; QUINTEIRO, Sílvia (2017) Raul Amaro de Oliveira Lanari
(2013); Edilson Pereira (2017);

195

posicionamento político que precisava ser ocultado por rivalizar com o Estado autoritário
implementado em 1937.
Por outro lado, Barroso também se constituiu como uma figura dissonante dos
demais membros do Ministério da Educação envolvidos na área do patrimônio, a exemplo de
Rodrigo de Andrade, Mario de Andrade e o próprio ministro Gustavo Capanema, com quem
não possuía afinidades políticas ou culturais. Cabe lembrar que a atuação de Barroso na área
do patrimônio havia levantado o descontentamento do ministro Capanema, especialmente
devido à negligência na inspeção dos monumentos nacionais, preterida por Barroso em meio à
campanha empreendida para divulgação do movimento integralista, fato apontado por Maria
Lucia B. Pinheiro (2018) como um dos motivadores da criação do SPHAN. Naquele contexto,
não é de se estranhar que o nome de Barroso tenha sido ocultado dos meios de divulgação dos
trabalhos desenvolvidos pelo Serviço do Patrimônio.
O SPHAN, em Ouro Preto, trilhava um caminho já semeado: fazia por meio do
tombamento a proteção legal dos imóveis estudados pela IMN, entre os anos de 1935 e 1937.
Manuel Bandeira, em sua publicação, não deixaria de dar os devidos créditos ao órgão
anterior, contudo, o inspetor de monumentos nacionais não seria alvo da mesma consideração,
pois Bandeira excluiu o nome de Gustavo Barroso da sua narrativa, privilegiando a atuação do
engenheiro Epaminondas de Macedo, que passou à condição de diretor das obras executadas
pela Inspetoria em Ouro Preto, podendo ser confundido, pelos menos avisados, com o próprio
diretor da IMN.
A escolha do nome de Epaminondas de Macedo como representante da IMN em
Ouro Preto não foi por acaso, pois, além de ser um nome politicamente neutro, já que não
estava envolvido nos movimentos políticos que marcaram o início do Estado Novo, também
dispunha de amplo conhecimento das obras de restauro e conservação desenvolvidas pelo
governo federal naquela cidade.166 O engenheiro conseguiu transitar entre os dois órgãos
preservacionistas, assim, quando da extinção da IMN, em 1937, permaneceu ligado ao
SPHAN, e também ao diretor Rodrigo M. F. de Andrade, fazendo parte das redes de relações
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Os trabalhos de restauro e conservação realizados pela IMN em Ouro Preto, foram iniciados no final do ano
de 1935, por uma equipe reduzida composta pelo inspetor Gustavo Barroso; pelo engenheiro Epaminondas de
Macedo que também era o responsável pelo orçamento, pesquisas e execução das obras; e pelo conservador do
MHN, sr. Angyone Costa, que também respondia pela IMN na ausência de Barroso. Contudo, apenas engenheiro
Epaminondas de Macedo estava em contato diário com as obras na cidade, dirigindo e coordenando os trabalhos
pessoalmente, função que lhe conferia grande visibilidade.
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tecidas em favor da proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional167. A partir de 1936,
Epaminondas de Macedo foi integrado ao corpo técnico do SPHAN, permanecendo em
atividades na condição de “representante regional em Minas Gerais”, no período de 1936 a
1938.168 (CHUVA, 2009)
A publicação do Guia de Ouro Preto apareceu como parte dos esforços realizados
pelo governo federal em direção à divulgação e valorização dos bens que então se identificava
como “patrimônio” no Brasil. Vale destacar que o ano de 1938 marca o tombamento e a
inscrição no Livro de Tombo das Belas Artes do conjunto urbano e arquitetônico de Ouro
Preto. Assim, conforme analisa o pesquisador Edilson Pereira (2017), o Guia de Ouro Preto
visava reforçar os efeitos do tombamento, ou seja, da condição de cidade histórica
reconhecida pelo SPHAN como patrimônio nacional. Dessa forma, a própria imagem do
SPHAN e da efetivação do tombamento também estava em jogo. A política editorial do
SPHAN foi influenciada pela intenção de garantir a construção da imagem de legitimidade do
trabalho desenvolvido pelo órgão.169 Apesar disso, ela não escapava aos embates políticos e
ideológicos do período.
Gustavo Barroso não ficou impassível diante do processo de exclusão do seu
trabalho junto a IMN, contudo, esperaria até a década seguinte para questionar as
considerações de Manuel Bandeira. Quando, dispondo da simpatia de Getúlio Vargas, devido
ao trabalho de colaboração com o Estado Novo na intermediação de acordos políticos
realizados com o líder integralista, Plínio Salgado, exilado em Portugal (1939-1945), publicou
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Marcia R. R. Chuva (2012, p. 98), destaca que correspondências trocadas entre Epaminondas de Macedo e
Rodrigo de Andrade, em 1938, “dando conta do andamento das obras na cidade de Ouro Preto e evidenciava o
apoio o engenheiro prestava, fornecendo infraestrutura para os técnicos do SPHAN e compartilhando, assim, das
redes tecidas em prol da proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional”. Essa correspondência pode ser
localizada na Série Obras do Arquivo Central do IPHAN, na caixa relativa à Igreja Matriz do Pilar, Ouro
Preto/MG (Caixa 263/ pasta 1114, parte 3).
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Epaminondas de Macedo, em 1937, publicou o artigo intitulado A capela de N. S. de Sant’Ana, no primeiro
volume da Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, fato relevante pois evidencia a
função do engenheiro como colaborador desse orgão. Por outro lado, os espaços das revistas e publicações do
SPHAN era usado para legitimação das ações do próprio órgão, configurando-se em um local privilegiado para
publicação dos trabalhos de intelectuais que colaboravam com aquele serviço.
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O pesquisador Raul Amaro de Oliveira Lanari (2013), afirma que a política editorial do SPHAN
desempenhou um papel crucial na consolidação da nacionalidade ao enaltecer um passado tido como formador
do caráter brasileiro materializado nos monumentos. Com efeito, o SPHAN procurou identificar, conservar e
restaurar um vasto conjunto de monumentos e desenvolveu atividades que visavam a proteção do patrimônio,
nomeadamente dos monumentos arquitetônicos - com particular ênfase nos edifícios de Ouro Preto, datados do
século XVIII, por serem aqueles que os agentes do SPHAN identificaram como mantendo uma unidade
estilística original e representando as verdadeiras raízes nacionais, transformando Ouro Preto num símbolo da
identidade nacional.
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no volume V dos Anais do Museu Histórico Nacional170 (AMHN) o texto intitulado O que Diz
o Guia de Ouro Preto (1944), no qual apresentava diversos documentos – relatórios e
correspondências – com a intenção de demonstrar que Epaminondas de Macedo era apenas
um funcionário da IMN.
Embora Gustavo Barroso não tenha entrado diretamente no mérito dos motivos
que levaram Manuel Bandeira a deixar de citar o nome do diretor da inspetoria, buscou
enfatizar que O Guia de Ouro Preto teria sido “organizado, publicado e distribuído pelo
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que sucedeu à Inspetoria de
Monumentos Nacionais dirigida pelo Museu Histórico Nacional.” (BARROSO, 1944, p. 168)
Portanto, responsabilizou o SPHAN, ainda que de forma indireta, por tal esquecimento, pois
na condição de patrocinador da obra, permitiu a existência de tal lacuna.
A publicação do Guia de Ouro Preto se somava a uma outra ação do SPHAN na
direção do silenciamento da memória da IMN, pois o Serviço do Patrimônio, em suas
iniciativas de obras de reformas da cidade de Ouro Preto, visando devolver à cidade o valor
estético de obra de arte colonial, buscou dar às construções antigas o seu estilo original. Para
tanto, refez algumas obras realizadas pela Inspetoria anteriormente e, por fim, retirou as
placas que atestavam o trabalho efetivado pelo primeiro órgão. Desse modo, o SPHAN tomou
a atitude deliberada de apagar a memória da ação de Gustavo Barroso e da própria inspetoria
nas reformas de Ouro Preto.171
Para a pesquisadora Aline Montenegro Magalhães (2004), o projeto de proteção e
revitalização do patrimônio nacional, desenvolvido em 1937, deu início ao processo de
esquecimento das ações da inspetoria, com o intuito de atribuir pioneirismo ao trabalho do
SPHAN. O diretor do MHN, além de alijado da política preservacionista engendrada pelo
SPHAN, teve a sua atuação na área do patrimônio condenada ao esquecimento dentro do
processo de legitimação da hegemonia modernista na política estatal de Proteção do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Naquele contexto, Gustavo Barroso passaria por
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A criação do período Anais do Museu Histórico Nacional (AMHN), estava prevista desde 1922, estando
previsto no artigo 38 do Decreto n. 15596, criação do Museu Histórico Nacional. Contudo, o primeiro volume
dos Anais só seria publicado quase vinte anos mais tarde, em 1941, sendo referente ao ano de 1940.
171
Gustavo Barroso procurou denunciar a retiradas das placas da inspetoria em Ouro Preto e, no texto O que diz
o Guia de Ouro Preto, afirmou: “Quando a Inspetoria de Monumentos Nacioanis foi extinta e m1937, último ano
em que trabalhou, entregou ao orgão que lhe sucedeu, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artísitico Nacional, a
cidade de Ouro Preto inteiramente restaurada nas suas igrejas, capelas, pontes e chafarizes, todos eles jorrando
novamente água como nos tempos colonais. Essa água depois desapareceu da maioria deles, misteriosamente,
bem como as placas que assinalivam a autoria das recomposições efetuadas, como por exemplo a porte dos
Contos ou de S. José e a do chafariz do Passo de Antonio Dias.” (BARROSO, 1944, p. 126).
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um processo de desprestígio, no campo da produção simbólica da nacionalidade,
caracterizado pelo combate sistemático às suas ideias conservadoras.
Contudo, o esquecimento de Gustavo Barroso é uma questão que não estava
apenas circunscrita à legitimação do trabalho do SPHAN, mas se inseria no contexto mais
amplo de legitimação do próprio Estado Novo. No processo de expansão do aparelho estatal,
os “intelectuais reacionários” em atuação junto a Ação Integralista foram absorvidos pelo
Governo Vargas, que usou como uma das “estratégias de reconversão” a inserção desses
intelectuais em vários lugares do saber (MICELI, 2001, p. 218-219). Nesse ponto, é
necessário lembrar que, durante o Estado Novo, Getúlio Vargas desenvolveu um processo de
negociações com o líder integralista Plinio Salgado, intermediadas por Gustavo Barroso, que
serviria para manter o silêncio e o apoio dos integralistas ao governo, sem, contudo, dar-lhes
poder de participação nas decisões políticas do país – conforme analisado no Capítulo III.
Portanto, não foi por acaso que Gustavo Barroso permaneceu na direção do MHN. A sua
inserção no jogo político de Getúlio Vargas seria marcada pelo isolamento, já que o cargo de
direção do MHN permitia manter Gustavo Barroso na condição de colaborador da política
estado-novista sem, contudo, dar-lhe o poder de interferir na política, em curso, de
salvaguarda dos monumentos nacionais, tampouco na construção da história da preservação
no Brasil que se queria deixar como legado para a posteridade.
A inserção de Gustavo Barroso no Estado Novo não representou um
reconhecimento do trabalho desenvolvido anteriormente na área do patrimônio, trabalho esse
que estava permeado pela militância política ligada ao integralismo e cuja memória Vargas
tentava apagar. Naquele período, a preocupação com a construção da memória e escrita da
história da nação, com base na preservação de monumentos históricos, envolvia a própria
preocupação com a legitimação do Estado Novo, alicerçada no silenciamento de
questionamentos quanto aos poderes do Estado autoritário. Nesse contexto, o campo de
produção de memória relativa à história da preservação no Brasil se constituía como um lugar
de disputas, no qual a presença de Gustavo Barroso era desnecessária.
Nos anos finais do Estado Novo, Gustavo Barroso também assumiu uma postura
de negação do integralismo, caracterizada pela tentativa de construir uma memória pessoal
afastada das questões políticas que marcaram a sua atuação durante do Primeiro Governo
Vargas. O pesquisador Odilon Caldeira Neto, ao analisar a escrita autobiográfica de Gustavo
Barroso, constatou que o integralismo fora um ponto sensível na construção da memória desse
personagem. Após o Estado Novo, a trajetória autoritária passou a ser vista, na memória
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individual de Gustavo Barroso, de forma “melancólica, abordando, dessa maneira, não
somente o fracasso da empreitada integralista, mas também a marginalização que ele sofreu e
estava sofrendo por conta desse período de vida e atuação política” (NETO, 2013, p. 06).
Naquele contexto, Gustavo Barroso procurou minimizar, ou mesmo apagar, a questão da
participação no movimento integralista, empreendendo uma tentativa explícita de “construção
de memória autobiográfica e escrita de si, elencando quais aspectos de sua vida, de maior
valor, seriam deixados à posteridade” (NETO, 2013, p. 06). Ainda segundo Odilon Caldeira
Neto, por meio da escrita, Barroso buscou empreender sua empreitada de construção
biográfica, “manejada de forma a resguardar o conveniente e silenciar o que foi julgado
inconveniente pelo próprio sujeito e ator histórico” (NETO, 2013, p. 06).
Gustavo Barroso de forma objetiva buscou colocar em ordem os fatos de sua vida,
na tentativa de trabalhar ativamente na construção da maneira como deveria ser lembrado,
maximizando alguns aspectos e minimizando outros. Encontrando-se afastado da narrativa
oficial sobre a história da preservação no Brasil, passaria a desenvolver uma narrativa de
cunho autobiográfico com o objetivo de chamar a atenção para a sua própria atuação. Em
textos publicados nos Anais do Museu Histórico Nacional, entre os anos de 1943 e 1944, por
meio dos quais procurou retornar ao início da década de 1930, traçou uma versão própria da
trajetória de atuação do governo Vargas no campo específico da salvaguarda do patrimônio
histórico nacional, reivindicando para si o mérito das primeiras iniciativas.
Portanto, Gustavo Barroso, nos anos posteriores à década de 1930, buscaria
formular a sua própria versão sobre a histórica da política da preservação no Brasil,
elaborando narrativas que o colocavam no centro dos principais acontecimentos que
marcaram a salvaguarda durante a década de 1920 e o início do Primeiro Governo Vargas.
Naquele contexto, visando adquirir legitimidade, identificou a si mesmo como pioneiro das
ações de preservação dos bens móveis desenvolvidas no âmbito do MHN, enaltecendo a sua
experiência como critério de competência intelectual. Ao fazê-lo, mobilizou a sua imagem
pública de homem do museu e do patrimônio como meio de confirmar a legitimidade da
versão apresentada. Também buscou se inserir no campo específico do patrimônio histórico
arquitetônico, ressaltando, inicialmente, sua participação na construção da ideia de
monumentalização de Ouro Preto – tema abordado a seguir.
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5.2. A ELEVAÇÃO DE OURO PRETO A MONUMENTO NACIONAL: DISPUTA DE
MEMÓRIAS

O Decreto nº 22.928/1933, que elevou a cidade de Ouro Preto/MG à condição de
monumento nacional, foi construído ao longo de vários anos, alicerçado em reivindicações
elaboradas a partir da segunda metade da década de 1920, quando a questão patrimonial se
intensificou. A pesquisadora Maria Lucia Bressan Pinheiro (2017), ao discorrer sobre as
primeiras iniciativas preservacionistas no Brasil, lembra que, naquele período, a cidade de
Ouro Preto começou a aparecer no centro das atenções, bem como Aleijadinho, seu artista de
maior projeção entre os intelectuais. A partir de então, a cidade passou a receber a visita de
estudiosos interessados em pesquisar a história e a arquitetura das suas ruas coloniais.
A preocupação com a cidade de Ouro Preto, ao final da década de 1920, era algo
bastante pensado e discutido, independente das posturas ideológicas e dos critérios adotados
para a sua defesa. Ao longo do período, vários políticos e intelectuais se destacaram pela
elaboração de propostas preservacionistas, iniciativas que, posteriormente, viriam constituir
discursos diversos acerca de quem realizou a proposta inicial. Logo, em meio à trajetória de
elaboração das propostas preservacionistas, houve a emergência de uma memória em disputa.
Segundo Gustavo Barroso (1943), a primeira ideia do decreto surgiu ainda em
1926, quando, na condição de Diretor do Museu Histórico Nacional (MHN), visitou a cidade
na companhia do Dr. Afonso Pena Junior172, representante do Ministério do Interior, do
jornalista e escritor Augusto de Lima, do Capitão Pedro Gomes e alguns oficiais pertencentes
ao Exército e à Marinha. O grupo ficara consternado com as más condições de preservação da
cidade, que se encontrava abandonada, devido a perda da antiga centralidade política regional,
ocasionada pela passagem do posto de capital de Minas Gerais para Belo Horizonte (em
dezembro de 1897), uma cidade recém-construída. Segundo Gustavo Barroso:
[...] No regresso ao Rio, no vagão especial em que viajamos, Pedro Gomes, Augusto
de Lima e eu assentimos ser necessário e urgente trabalhar pela defesa daquele
patrimônio que se esfacelava. A mim, como único elemento oficial então
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Afonso Pena Junior (Afonso Augusto Moreira Pena Júnior) – alcançou destaque no início do século XX
devido a sua atuação política, sendo eleito para o cargo de deputado estadual em duas legislaturas consecutivas
(1902-1907 e 1908-1912). Também ocupou o cargo de secretário do Interior do Estado de Minas Gerais. Na área
da educação, alcançará destaque como professor de Direito Internacional Público e de Direito Civil na Faculdade
de Direito de Belo Horizonte. Afonso Pena foi membro do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura,
reitor da Universidade do Distrito Federal, além de presidente da Comissão Permanente do Livro do Mérito.
(Biografia de Afonso Pena Junior. In. Academia Brasileira de Letras. Disponível em
http://www.academia.org.br/academicos/afonso-pena-junior/biografia. Acesso em: 01 mai. 2019)
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encarregado da guarda das relíquias da Pátria, caberia a ação junto aos poderes
públicos. Pedro Gomes conseguiria o apoio do Ministro da Guerra, de cujo gabinete
fazia parte. Augusto de Lima poria a sua pena a serviço da tradição e da história.
(BARROSO, 1943, p. 580)

Contudo, nos sete anos seguintes, o projeto concebido por Gustavo Barroso, em
1926, para o decreto não teria prosseguimento173, devido às circunstâncias políticas que
envolviam o cenário político nacional. Embora nenhum dos envolvidos no projeto tenha
desistido de levá-lo adiante, apenas em 1933 o assunto ganharia força novamente,
encontrando terreno fértil para a sua promulgação.
Durante o período, Gustavo Barroso continuou a defender a preservação dos
monumentos da velha cidade mineira. Em artigo publicado a 03 de novembro de 1928, no
Correio da Manhã174, destacou os seus constantes retornos a Ouro Preto e salientou a
necessidade de “tornar aquela cidade como cidade sagrada do Brasil, defendendo dos insultos
do tempo e protegendo das tolices dos homens a soberba floração dos seus monumentos”
(BARROSO, 1928, p. 296). Gustavo Barroso não seria o único a expressar o desejo de ver a
cidade protegida legalmente.
O médico pernambucano José Mariano Filho também usaria os jornais para
divulgar a sua posição favorável à preservação de Ouro Preto. Esse intelectual, que alcançou
destaque, no início da década de 1920, pela defesa do estilo neocolonial brasileiro, teve
grande repercussão entre arquitetos e estudantes da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA),
no Rio de Janeiro. Como presidente da Sociedade Brasileira de Belas-Artes, nos anos de
1920, patrocinou as viagens de Lúcio Costa, Nereu Sampaio e Nestor de Figueiredo às
cidades coloniais, nomes que, na década seguinte, se destacariam no processo de defesa do
patrimônio histórico e artístico brasileiro. Em 1931, José Mariano Filho publicou no periódico
O Jornal do Rio de Janeiro o artigo O Patrimônio Artístico da Nação, no qual dava conta da
visita do urbanista francês Alfred Hubert Donat Agache175 ao Brasil, ocorrida provavelmente
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Um dos fatores que explica a falta de continuidade do projeto é o fato de no ano seguinte, em 1927, Gustavo
Barroso ter se afastado da diretoria do Museu Histórico Nacional, para ocupar as funções de Secretário Geral da
Comissão Internacional de Jurisconsultos reunidos no Rio de Janeiro e, depois, no Itamarati, preparando um
documentário da mesma destinado à VI Conferência Pan-Americana realizada no ano de 1928, cidade de
Havana/Cuba. (BARROSO, 1943)
174
Gustavo Barroso assina esse artigo usando o codinome João do Norte. Fonte: BARROSO, Gustavo. Ouro
Preto, Cidade Sagrada. In. Correio da Manhã, 03/11/1928 (Hemeroteca Gustavo Barroso. Pasta 16, 1927 2º
Semestre
a
1929
1º
Semestre.
Disponível
em:
http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=mhn&pagfis=47739. Acesso: 15 jan. 2021).
175
Alfred Hubert Donat Agache (conhecido como Alfred Agache), arquiteto francês, que no início da durante a
década de 1940, foi responsável pelo planejamento urbano de cidades brasileiras como Rio de Janeiro, Recife,
Porto Alegre e Curitiba. Agache, que era fundador da Sociedade francesa de Urbanismo, chegou ao Brasil pela
primeira vez, aportando na cidade do Rio de Janeiro, em 1927.
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em 1927, e do seu interesse em conhecer o estilo colonial brasileiro presente na antiga capital
mineira.
Agache deu-se pressa em conhecer o horrendo estilo colonial de que é admirador.
De Ouro Preto, que visitou a conselho meu me dizia ao regressar o urbanista
francês: “Eu vos autorizo a dizer que considero Ouro Preto tão característica como
velha cidade, que seria de desejar que toda ela fosse considerada monumento
público de arte, como a velha Carcassone na França. Coligi elementos e plantas que
me surpreenderam, porque as velhas cidades brasileiras possuem um caráter
inconfundível. Sua planta é graciosa, e leal, dentro do espírito italiano. Ouro Preto
deu a maior surpresa do Brasil. Eu lhe referi nesse monumento, que há oito anos,
num jornal de Azevedo Amaral, eu lançava a ideia de proteger a velha cidade
justamente nos moldes que acabavam de ser lembrados. Mas santo de casa, não faz
milagres e o meu brado ainda não foi ouvido. (MARIANO FILHO, 1931 apud
LINS, 1989, p. 147)

No final da notícia, nota-se a referência feita por Mariano Filho à sua sugestão em
considerar Ouro Preto como “monumento público de arte”, ou seja, como monumento
nacional, proposta em tese realizada publicamente por meio do “jornal de Azevedo Amaral”
oito anos antes, portanto, no ano de 1923. Essa fala indica a possível intenção do autor de
tomar para si o pioneirismo da proposta de proteção da velha cidade mineira. Nesse mesmo
artigo, publicado em 1931, Mariano Filho ainda propunha a criação de uma Inspetoria Federal
de Monumentos Públicos nos moldes da criada no México e expunha suas ideias sobre a
preservação de Ouro Preto. Segundo o autor, a cidade seria submetida à tutela de uma
Comissão de homens cultos, cujo objetivo deveria ser reconduzi-la integralmente ao ambiente
artístico do século XVIII. Usando noções de tombamento já consolidadas no direito
internacional, Mariano Filho realizava um pequeno esboço do programa a ser executado para
a preservação, dentre o qual figuravam como medidas a adotar o tombamento dos edifícios
sacros e civis de real interesse artístico para a nação, a realização da reconstituição e detalhes
deturpados, substituídos ou destruídos, dentre outras. (MARIANO FILHO, 1943; LINS,
1989)
A sugestão de que fosse criado um órgão público dedicado ao cuidado da cidade
mineira não foi, contudo, exclusividade de Mariano Filho. No ano de 1928, Manuel Bandeira
visitou Ouro Preto e, fazendo uso da sua pena de poeta, gravou em diversas crônicas as suas
impressões acerca da arquitetura mineira,176 fortemente impressionado com as características
históricas da cidade, chegou a propor a criação de um órgão voltado à sua preservação.

176

A exemplo da Crônicas da Provincia do Brasil (2006); Guia de Ouro Preto (s.d.); Ouro Preto, a antiga
Villa Rica (1941); Estrela da Vida Inteira (1993).
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Maria Lucia Bressan Pinheiro (2017) destaca que, entre os anos de 1928 e 1929,
intelectuais como Mário de Andrade e Lúcio Costa também escreveram artigos dedicados a
Aleijadinho que, embora expressassem pontos de vistas distintos, tinham como pano de fundo
a cidade de Ouro Preto.
Quem também esteve em Ouro Preto em 1928 foi Gustavo Barroso, diretor do
Museu Histórico Nacional – MHN, o primeiro museu brasileiro especificamente
voltado à história do Brasil, criado em 1922. Barroso procurou o então governador
de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada177, com quem mantinha
relações políticas, para convencê-lo a promover reparos na cidade – e foi bemsucedido na empreitada. Ficou acertado que Antônio Carlos destinaria à prefeitura
“a verba de 200 mil cruzeiros para as obras urgentes de Ouro Preto”, ficando
Barroso encarregado “de inspecionar, como técnico, os trabalhos de restauro”.
(PINHEIRO, 2017, p. 21)

A verba liberada pelo governador mineiro foi usada por Gustavo Barroso, entre
1928 e 1929, para a realização de reparos emergenciais em cinco chafarizes (da Glória, dos
Contos, do Largo de Dirceu, de Claudio Manuel e do Alto da Cruz) e intervenções pontuais
em três igrejas distintas: na Igreja do Rosário, na Capela de S. João e na Matriz do Pilar. Além
disso, foram realizados reforços na estrutura da Casa dos Contos – onde então funcionava
uma agência dos Correios e Telégrafos. Todo o trabalho foi dirigido pelo jovem engenheiro
Epaminondas de Macedo, que, no período, era funcionário da Repartição Geral dos
Telégrafos. (BARROSO, 1955)
Maria Lucia Bressan Pinheiro considera que as obras executadas em Ouro Preto,
por iniciativa de Gustavo Barroso, representam, “portanto, uma das poucas ocasiões em que
os discursos preservacionistas da década de 1920 se traduziram em ações efetivas, a incidir na
própria materialidade de exemplares do patrimônio brasileiro.” (PINHEIRO, 2017, p. 21) A
autora, ao analisar a atuação de Gustavo Barroso em Ouro Preto, destaca que, muito
provavelmente, fora motivada por interesses políticos, uma vez que era esperada a eleição de
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada para presidente do Brasil no pleito de 1930, conforme
previsto na chamada “política do café com leite”, que estabelecia a alternância de poder entre
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Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, nasceu em 1870 na cidade em Barbacena (MG), vindo a falecer em
1946, na cidade do Rio de Janeiro(RJ), aos setenta e seis anos de idade. Foi um advogado e político brasileiro.
Sua vida publica foi marcada pela eleição ao cardo de deputado federal, em 1911, permanecendo no cargo até
1917, ano em que assumiu o Ministério da Fazenda. Em 1925, foi eleito senador da República. No ano seguinte,
em 1926, foi eleito presidente de Minas. Participou da fundação do Partido Progressista (PP), em 1933. Fez parte
da Assembleia Nacional Constituinte, em 1934. Após a promulgação da nova Constituição de 1934, Antônio
Carlos teve o seu mandato renovado e foi eleito como presidente da Câmara dos Deputados. Vale destacar que a
partir da deflagração do golpe do Estado Novo, Antônio Carlos optou por abandonar a vida política passando a
se dedicar aos seus negócios privados (Fonte: Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 1930. 2ª ed. Rio de
Janeiro: Ed. FGV, 2001).
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os estados de Minas Gerais e São Paulo. Portanto, aquele momento era politicamente
adequado para uma reaproximação com o governador mineiro.
Gustavo Barroso não estava sozinho no desejo de preservação da cidade mineira,
pois, em 1929, diversos políticos tomaram a iniciativa de propor a conservação da ex-capital
mineira. Nesse sentido, o pesquisador Kleverson Teodoro de Lima (2015) destaca que,
durante o mês de setembro de 1929, a cidade foi visitada pelos deputados federais gaúchos
João Batista Luzardo e Joaquim Francisco de Assis Brasil, deputado mineiro Virgílio de Melo
Franco e três estudantes locais: Hugo Gouthier, Newton de Paiva e Francisco de Sá Pires.
Ainda segundo esse autor,
Menos de quinze dias depois dessa visita – em plena crise desencadeada pelo
rompimento da “política do café com leite”, devido ao apoio declarado de
Washington Luís ao candidato paulista, Júlio Prestes, e não ao mineiro Antônio
Carlos, conforme acertado –, João Batista Luzardo propôs à Câmara dos Deputados
a formação de um conselho técnico para identificar sítios, monumentos e edifícios
de Ouro Preto a serem preservados como patrimônio da educação nacional. Em
outras palavras, Luzardo propunha uma Comissão para a preservação da ex-capital
mineira. (LIMA, 2015, p. 195)

João Batista Luzardo, político do Rio Grande do Sul, era um grande articulador
político de Getúlio Vargas. Embora sua proposta não tenha sido aprovada, não deixou de
exercer importância no cenário político nacional, assinalando a realização de uma
aproximação incomum entre o nível federal, representado pela Câmara dos Deputados, e
esferas estaduais e locais articuladas em benefício da salvaguarda de Ouro Preto. Naquele
contexto, o inequívoco interesse do governador Antônio Carlos pelo patrimônio, de maneira
geral, e por Ouro Preto, indica que o patrimônio passou a ser avaliado como capital político
relevante a ser aproveitado no processo de aproximação entre dois grupos políticos distintos:
o varguista e os políticos mineiros. Desse modo, a sugestão de Luzardo, cumpre um duplo
papel, o de evidenciar a importância que a cidade de Ouro Preto havia adquirido no cenário
nacional, e ao mesmo tempo demonstrar que a salvaguarda dos bens patrimoniais estava se
tornando moeda de troca a ser negociada em meio ao intrincado jogo político da década de
1930.178 (LIMA, 2015; PINHEIRO, 2017)
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Maria Lucia Bressan Pinheiro (2017) destaca que em “29/8/1930, data da comemoração do bicentenário do
Aleijadinho, bastante noticiado em nível nacional, e que atraiu muitos visitantes para Ouro Preto, entre eles José
Mariano Filho, que pronunciou a conferência Mestre Aleijadinho e sua obra “do púlpito da Igreja de São
Francisco de Assis, de Ouro Preto”. Pois foi precisamente nesse dia que o deputado José Wanderley de Araújo
Pinho, membro do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, se animou a apresentar um projeto de proteção do
patrimônio histórico e artístico nacional mais avançado do que qualquer outro já proposto. Entretanto, o projeto
foi tornado sem efeito devido à dissolução do Congresso Nacional pela Revolução de 1930, que pôs fim também
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A movimentação de políticos e intelectuais em torno de Ouro Preto foi um dos
fatores que chamaram a atenção de Getúlio Vargas para a preservação da cidade, motivando a
promulgação do Decreto nº 22.928/1933. Entretanto, a área do patrimônio não figurava
apenas como barganha no jogo político nacional do período, mas se inseria num contexto
mais amplo de legitimação do próprio governo que encontrava correlação no cenário
internacional. Na Europa, a emergência de Estados autoritários, após a crise de 1929, se
vincularia também à reconstrução de ambientes físicos como forma de traduzir a grandeza
nacional, como foi o caso da Itália de Mussolini e da Alemanha sob o Terceiro Reich - o
mesmo ocorrendo no Brasil de Getúlio Vargas, com a abertura de grandes eixos monumentais
no Rio de Janeiro. (LINS, 1999) Naquele contexto, a emergência de proposta de preservação
dos bens históricos e artísticos estava ligada ao nacionalismo vigente no período, bandeira do
governo Vargas e da chamada Revolução de 1930.
É evidente que a Revolução de 1930 impactou todas as instâncias da vida
nacional. No contexto de preservação da cidade de Ouro Preto, a situação não seria diferente.
[...] A proeminência de Ouro Preto como patrimônio histórico e artístico brasileiro
não foi abalada, mas até reforçada com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. De
fato, prestigiar a cidade somava-se às demais estratégias para a estabilização do
novo regime, que não podia prescindir do apoio político mineiro. Por outro lado, a
característica ímpar de locus da Inconfidência Mineira assegurava a Ouro Preto uma
posição de honra no panteão da simbologia nacional, sobrepondo-se a interesses
regionais – o que também convinha a Vargas. Emblemática dessa proeminência foi a
elevação da cidade à condição de Monumento Nacional, efetivada em 12 de julho de
1933. De certa forma, é como se Getúlio Vargas decidisse aprovar a proposta de
criação de uma Comissão para a Preservação de Ouro Preto, apresentada em 1929
pelo deputado João Batista Luzardo. (PINHEIRO, 2017, p. 24-25)

A patrimonialização de Ouro Preto, desde o início, se revelou revestida por
significados políticos explícitos, a imprimir uma nova dinâmica ao processo geral da
preservação no Brasil. Contudo, o episódio foi naturalizado em meio aos estudos sobre a
questão, sem passar por análises mais apuradas. (RUBINO, 1992; LIMA, 2015; PINHEIRO,
2017)
A patrimonialização de Ouro Preto também foi marcada por atores distintos que,
em maior ou menor grau, participaram do processo e, posteriormente, iriam reivindicar o
protagonismo na elaboração das propostas preservacionistas primárias – em uma clara disputa
sobre quem, afinal, influenciou o Presidente da República em tal decisão. Naquele contexto, o

à vigência da Constituição de 1891. Reapresentado em 1935, o projeto seria novamente rejeitado”.
(MEC/SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA, 1980, p. 17; PINHEIRO, 2011, p. 277)
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nome do advogado e escritor mineiro Vicente de Andrade Racioppi179 se destacou no
processo de articulação para criação do decreto que elevou Ouro Preto à condição de
patrimônio nacional, por haver referências de que teria sido ele o responsável por ter dado
uma sugestão oportuna a Getúlio Vargas (ANDRADE,1952; PINHEIRO, 2017). Contudo,
Gustavo Barroso iria se esforçar por reivindicar a iniciativa primária de elaboração da
proposta de elevação de Ouro Preto a patrimônio nacional, e ao fazê-lo evidencia o processo
de disputa de memória dentro da trajetória histórica de desenvolvimento de uma política
preservacionista no Brasil. Junto à memória da criação do Decreto nº 22.928/1933, emergem
as memórias individuais, dos homens protagonistas das propostas primárias. A memória
nacional torna-se espaço de disputas do fazer individual, de elaboração de discursos de alta
valorização e de valorização daqueles que, de certo modo, se encontram no mesmo raio de
ação.
Para Gustavo Barroso, o jornalista e escritor mineiro Augusto de Lima havia sido
o responsável pela elaboração do projeto que deu origem ao Decreto nº 22.928/1933, assim
como teve papel decisivo no processo de convencimento de Getúlio Vargas, então chefe do
Governo Provisório, para promulgação do Decreto nº 22.928/1933. Gustavo Barroso, ao
comentar sobre o papel de Augusto de Lima no processo de promulgação do decereto,
enfatizou:
[...] Augusto de Lima poria a sua pena a serviço da tradição e da história. O que foi o
trabalho de Augusto de Lima dizê-lo a triunfal visita do Ministro da Marinha a Vila
Rica e Mariana anos depois, levando o Decreto que tornava a velha cidade
Monumento Nacional e que o escritor conseguiria obter do espírito de compreensão
do Presidente Getúlio Vargas. (BARROSO, 2014, p. 580)

Portanto, para Gustavo Barroso, Augusto de Lima Júnior havia sido o responsável
por elaborar o texto de criação do Decreto nº 22.928/1933, enquanto o Museu Histórico
Nacional seria o local de surgimento da ideia preservacionista primária, tanto do referido
decreto, quanto da ideia de criação de um órgão federal dedicado à proteção do patrimônio
histórico e artístico nacional, destacando que partiu da diretoria do museu a ideia de defender
os monumentos nacionais. (BARROSO, 1944) Gustavo Barroso silenciou quanto às
limitações jurídicas desse decreto, buscando enaltecê-lo como um feito relevante para a
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Vicente de Andrade Racioppi, advogado e escritor mineiro, defensor da herança físico (material) e moral da
ex-capital do estado de Minas Gerais. Entre suas principais realizações está a fundação do Instituto Histórico de
Ouro Preto (IHG-OP), em 29/8/1931(LIMA, 2015). É válido lembrar que Racioppi desfrutou de proximidade
com Getúlio Vargas, tendo vários encontros pessoais com o presidente, fato registrado no diário do ex-dirigente
político (VARGAS, 1995).
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história da preservação brasileira, um marco primitivo elaborado e levado a cabo por sua
iniciativa pessoal.
A posição de Gustavo Barroso em tomar para si o protagonismo da ideia
preservacionista demonstra que, no período, “patrimônio” era um tema que requeria louros de
reconhecimento e capital simbólico para aqueles envolvidos em sua seara. Porém, o simples
fato de ter o seu nome inserido na história da preservação brasileira trazia para o jogo o
reconhecimento pessoal no círculo intelectual no qual permanecia envolvido.
Por outro lado, é necessário lembrar que Gustavo Barroso, no início da década de
1940 – período de elaboração do discurso voltado para o protagonismo na reivindicação da
monumentalização de Ouro Preto –, passava por um momento de ostracismo na área do
patrimônio histórico. Com as suas ações limitadas ao MHN, o seu trabalho de preservação dos
bens históricos arquitetônicos havia sido esquecido, a partir do surgimento do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em 1936. Por outro lado, Gustavo
Barroso também via a sua força política corroída pelo envolvimento com a Ação Integralista
Brasileira (AIB), que ele tratava de minimizar ou apagar da sua vida profissional.
Contudo, é fato que, no período de promulgação do Decreto-Lei 22.928/1933,
Gustavo Barroso não publicara textos jornalísticos em defesa da patrimonialização de Ouro
Preto. Nos anos em que esteve afastado da direção do MHN (1930 a 1933), havia se dedicado
à literatura, deixando de lado a temática da preservação do patrimônio histórico. Do mesmo
modo, o retorno à direção do museu seria acompanhado por sua progressiva dedicação ao
movimento integralista, tendo direcionado os seus esforços intelectuais para a promoção e
divulgação desse movimento.
Para Gustavo Barroso, recorrer às ações produzidas durante a década de 1920 era
uma estratégia que lhe permitia ficar isento das discussões que envolviam a ausência de
iniciativas no início da década de 1930. Do mesmo modo, por se encontrar temporariamente
afastado, escapava a possíveis questionamentos envolvendo a ausência de participação na
confecção do texto que deu origem ao Decreto-Lei 22.928/1933. Dessa forma, Gustavo
Barroso se incluiu na história da salvaguarda brasileira, escapando dos pontos desconfortáveis
que marcaram a sua biografia naquele período.
Para além das disputas simbólicas pela originalidade da proposta de lei, estava a
aprovação da proposição que conferia a Ouro Preto o título de Monumento Nacional, marco
decisivo para o desenvolvimento das legislações específicas de proteção e conservação dos
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bens culturais no Brasil, configurando-se, portanto, como a primeira lei federal sobre a
matéria. O Decreto nº 22.928/1933180 é emblemático, por trazer, pela primeira vez no texto de
uma lei federal, a noção de que era dever do poder público defender o patrimônio nacional,
abrindo, dessa forma, a jurisprudência baseada na compreensão de que a proteção dos bens
patrimoniais é responsabilidade do Estado, entendimento que alicerçaria as medidas
preservacionistas posteriores.
Aqui cabe destacar que o nome de Getúlio Vargas se sobressaía entre os
intelectuais do período como o presidente visionário, grande responsável por tomar para si a
empreitada da preservação. O protagonismo da atuação de Vargas frente à preservação de
Ouro Preto figurou como consenso entre o grupo preservacionista, para o qual o Governo
Provisório ganhou relevância e legitimidade perante o atendimento das suas solicitações.
Logo, as relações desenvolvidas por essa parcela da sociedade com o governo, e com a figura
do próprio presidente, alicerçadas na questão do patrimônio, são emblemáticas dos valores e
das referências da cultura política que marcam as escolhas, sinalizando relações de identidade
e consentimento e criando consensos que acabaram por estabelecer estreitas relações entre o
Estado e a sociedade. (ROLLEMBERG & QUADRAT, 2010)
O protagonismo da iniciativa de Getúlio Vargas na promulgação do Decreto nº
22.928/1933 seria visto com bons olhos entre os políticos e intelectuais que se dedicavam ao
tema no período. Rodrigo de Andrade, ao se referir ao processo de construção da legislação de
proteção do patrimônio cultural brasileiro, destacou que ele foi beneficiado, embora de forma
tardia, pelo Movimento Revolucionário de outubro de 1930.
Dissolvido o Congresso Nacional pelo movimento revolucionário de outubro de
1930, inaugurou-se no Brasil um regime discricionário que poderia ter facilitado a
organização conveniente e rápida da proteção do patrimônio artístico e histórico do
país. Entretanto, este não se beneficiou das facilidades que o regime lhe poderia
proporcionar para sua proteção senão após 3 anos de vigência daqueles poderes
discricionários. Só em 1933, surgiu uma sugestão propícia e foi promulgado o
Decreto nº 22.928, que constituiu a primeira lei federal sobre a matéria.
(ANDRADE, 1952, p. 46)
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No preâmbulo do referido decreto, o legislador ao fazer a definição do que seria o patrimônio artístico da
nação procurou restringir o conceito a lugares, monumentos, representativos e/ou relacionados às tradições e
eventos históricos, elementos atrelados a formação da noção de nacionalidade tão em voga naquele período.
Segundo o texto do Decreto nº 22.928/1933, a iniciativa não traria ônus para a União, sendo que os monumentos
e obras de arte da cidade de Ouro Preto foram confiados aos cuidados da guarda do Governo do Estado de Minas
Gerais e da prefeitura de Ouro Preto. O texto do decreto não prevê a restrição ao direito de propriedade sobre o
bem, para tanto determina, em seu Art. 3º, que a incorporação dos monumentos de arte religiosa, ao patrimônio
artístico e histórico do Monumento Nacional, só poderia “ocorrer mediante acordos firmados entre as
autoridades eclesiásticas e o governo do Estado de Minas e a Municipalidade de Ouro Preto” (Decreto nº 22.928,
de 12 de julho de 1933. In. Diário oficial da união - seção 1 - 17/7/1933, página 14153).
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Rodrigo de Andrade, ao discorrer sobre o decreto que erigiu a cidade de Ouro
Preto à condição de Monumento Nacional, deixa evidente a sua posição de defensor do poder
discricionário e dos atos promulgado por Vargas. A fala de Rodrigo de Andrade expressa a
sua posição pessoal de defesa do processo de elaboração de leis preservacionistas por via não
democrática, visto que, na sua concepção, os meios discricionários poderiam oferecer
facilidades para a “organização conveniente e rápida da proteção do patrimônio artístico e
histórico do país” (ANDRADE, 1952, p. 46). Desta feita, a primeira lei federal em defesa do
patrimônio brasileiro nasceu fortemente ancorada no poder discricionário, sendo elemento
exemplar dos fatores caraterísticos do momento político brasileiro nos anos de 1930, bem
como da mentalidade dos atores envolvidos no processo.
Vale destacar que Rodrigo de Andrade foi um agente do governo Vargas;
nomeado para o cargo de diretor do SPHAN, em 1936, permanecendo à frente desse órgão
durante 30 anos. Desse modo, seria de se esperar que sua argumentação fosse orientada pela
defesa do governo Vargas frente às questões preservacionistas. Nesse sentido, a posição de
Rodrigo de Andrade também pode ser explicada pelo conceito de “poder discricionário” e
seus desdobramentos na década de 1930. Raimundo Helio Lopes destaca que, a seu ver,
“discricionário” é uma categoria nativa que permite entender os embates envolvendo o
processo de constitucionalização. Através desse poder, o projeto de centralização política foi
executado e compreendido durante o Governo Provisório. Segundo o autor, no lado dos
apoiadores de Vargas, durante os dois primeiros anos do Governo Provisório, o “poder
discricionário” foi utilizado por esses atores políticos de modo muito peculiar: para qualificar
a ditadura instaurada com a revolução de 1930 com um sentido positivo, de ação política
legal, moralizadora e temporária, diferente de uma “conotação pejorativa, depreciativa e
consensualmente indesejável” (LOPES, 1999, p. 04). Significa dizer: ser uma ditadura com
poderes discricionários naquele momento é dar-lhe um sentido próprio, que foge de uma
concepção de desqualificação.
Contudo, Rodrigo de Andrade manteria uma posição crítica em relação às
limitações práticas do Decreto nº 22.928/1933, cujos dispositivos eram incapazes de produzir
efeitos concretos no sentido da proteção real da integridade do conjunto arquitetônico e
urbanístico erigido em monumento nacional:
Segundo as suas disposições, os edifícios ligados à história pátria, assim as obras de
arte tradicional da cidade, ficariam entregues à vigilância e à guarda do governo do
Estado de Minas Gerais e da municipalidade de Ouro Preto, mas faltavam a estes os
meios de tornar efetiva a defesa que lhes incumbia, em relação aos bens de
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propriedade particular. Quanto às obras de arte religiosa, que constituíam a parte
mais valiosa do patrimônio artístico da cidade, sua preservação ficaria na
dependência de acordos a serem firmados entre as autoridades eclesiásticas e os
poderes públicos estaduais e municipais. Quanto aos móveis e imóveis de valor
histórico e artístico do domínio da União, do Estado e do Município, as condições
em que seriam conservados ficavam a depender do critério dos agentes dos
respectivos poderes, sem que disposição alguma do decreto lhes cerceasse o arbítrio.
(ANDRADE, 1952, p. 47)

Rodrigo de Andrade, em sua análise, não citou os responsáveis pela elaboração do
texto do Decreto nº 22.928/1933. Avaliava que o decreto consistia apenas em uma espécie de
proclamação ou manifestação do Governo Provisório em defesa do seu patrimônio histórico e
artístico e que, embora de alcance restrito pelo objetivo, teve grande significado por assinalar
a decisão dos poderes públicos nacionais de iniciarem uma política nova, caracterizada pela
elaboração de órgãos federais específicos para cuidar das questões relativas ao patrimônio.
Portanto, Rodrigo de Andrade se dedicou ao elogio do próprio governo provisório frente a
questões preservacionistas, destacando a memória do Decreto nº 22.928/1933 como ponto
central do seu discurso. Desse modo, em sua fala, é a lei que ganha importância, não os seus
construtores.

5.3.

GUSTAVO

BARROSO

E

A

CONSTRUÇÃO

DA

HISTÓRIA

DA

PRESERVAÇÃO NO BRASIL

Gustavo Barroso, no início da década de 1940, publicou no Volume IV dos Anais
do Museu Histórico Nacional o artigo intitulado A Defesa do Nosso Passado (1943), no qual
procurava fazer por meio desse veículo oficial, a narração da trajetória histórica de construção
da política de preservação desenvolvida no Brasil durante as décadas de 1920 e 1930. Para
tanto, elaborou uma fala em tom de depoimento pessoal, na qual se colocava no bojo dos
acontecimentos que marcariam o alvorecer das ações preservacionistas, bem como da criação
de órgãos e legislação específica para a salvaguarda. Contudo, nessa primeira abordagem do
tema, Gustavo Barroso procurou dividir o protagonismo com outro ator político, destacando:
No Brasil, a ideia de defesa e restauração dos monumentos históricos nasceu
oficialmente em 1928 e o primeiro Estadista que lhe deu apoio foi o Sr. Antônio
Carlos, então na presidência do Estado de Minas Gerais. Deixo aqui a respeito o
meu depoimento documentado e folgo em render justiça ao saudoso político.
(BARROSO, 1943, p. 580)

Nesse trecho do depoimento, Gustavo Barroso restringiu o início oficial da
“defesa e restauração dos monumentos históricos” ao final da Primeira República, tendo o sr.
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Antônio Carlos como o “primeiro estadista no Brasil a compreender a necessidade de salvar
do abandono e da destruição os nossos monumentos históricos” (BARROSO, 1943, p. 583).
Vale destacar que o então presidente do estado de Minas Gerais era amigo pessoal de Gustavo
Barroso, logo, é possível notar que ele procurou restringir a trajetória histórica das ações de
defesa do patrimônio ao seu círculo de amizade pessoal.
A referência à atuação de Antônio Carlos se revelava politicamente para Gustavo
Barroso, que procuraria reivindicar o seu protagonismo no processo de preservação da cidade
de Ouro Preto. Nesse ponto, destacamos que o discurso desenvolvido por ele quanto aos
restauros realizados pelo sr. Antônio Carlos, presidente de Minas Gerais, no final da década
de 1920, só ganham relevância no início da década de 1940, período em que Gustavo Barroso
já vivia um processo de ostracismo político. Contudo, no início da década de 1930, o seu
posicionamento em relação às intervenções coordenadas por ele em Ouro Preto era bem
diferente. Esse fato foi observado na entrevista concedida ao periódico Estado de Minas,
publicada em 07 de janeiro de 1933, no contexto da visita realizada a Ouro Preto pela
comissão formada pelos membros do Congresso Pan-Americano de Geografia e História.181
Nela, Barroso afirma ser um velho amigo de Minas:
- Não seria possível exprimir. – disse-nos o sr. Gustavo Barroso. – o prazer que sinto
em rever Minas. Foi em Minas que comecei a minha vida, trabalhando em
Paraopeba, como ferroviário, no prolongamento da bitola larga. Foi isso em 1909 e
1910. Como vê, tem raízes no tempo a minha ternura por Minas. Em Ouro Preto
estive já dez vezes. De tal modo quero bem a essa cidade que não sei bem ao certo si
é Ouro Preto que me atrai ou si sou eu que atraio Ouro Preto... Isto me faz lembrar
aquela celebre pergunta de Newton tombando um peso de uma torre muito alta, é o
peso que se aproxima da terra, ou é a terra que se aproxima do peso? OURO PRETO
E O SÉCULO XVIII - Conheço Ouro Preto como o pai conhece o temperamento de
uma filha. Todos os recantos da cidade me são familiares. Ouro Preto é o maior
museu do Brasil, pois tem de tudo que se possa conceber em matéria de antiguidade
histórico-cultural. Ver Ouro Preto é sentir a partia em pleno século XVIII. Este é
sem dúvida o século paradigma das preciosidades de Ouro Preto. O sr. Antônio
Carlos, quando presidente de Minas, encarregou-me de estudar vários motivos
peculiares a Ouro Preto, inclusive o carácter de uns consertos que se fizeram em
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Congresso realizado sob coordenação do Instituto Pan-Americano de Geografia e História (IPGH) em 1932, e
sediado pelo Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal. O ministro brasileiro das Relações
Exteriores, Afrânio Mello Franco, foi responsável por abrir a sessão do primeiro Congresso Pan-Americano de
Geografia e História, que contou com a presença de delegados brasileiros e estrangeiros. O primeiro Congresso
Pan-americano de Geografia e História, de 1932, se destaca pelo debate de questões relacionadas à preservação
do patrimônio histórico e artístico. Tendo decidido, entre as diversas resoluções e recomendações aprovadas, que
o IPGH promovesse “a possibilidade de uniformização das leis de defesa e proteção do patrimônio histórico e
artístico das nações americanas e o entendimento das dependências administrativas, as que incubam essa defesa,
especialmente para que se consiga um catálogo de inventário do patrimônio em toda a América” (GUEDES,
2012, p. 34). Ao final deste evento, alguns representantes do Congresso fizeram uma visita à cidade de Ouro
Preto/MG, na qual surgiu a indicação da sua salvaguarda como monumento nacional, o que de fato acabou
acontecendo no ano seguinte, em 1933.
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alguns momentos. (A significação de Ouro Preto do ponto de vista cultural. In:
Estado de Minas. Belo Horizonte, 07/01/1933) [grifos nossos]

Nota-se já no final do parágrafo que Gustavo Barroso não enfatizava o papel
desempenhado por Antônio Carlos no processo de proteção do patrimônio mineiro, nem
tampouco se colocava como protagonista de tal intervenção. Apenas teria sido responsável
por realizar o estudo de “motivos peculiares” da história de Ouro Preto e avaliar alguns
consertos realizados em monumentos da cidade.
Ainda segundo Gustavo Barroso, no final da década de 1920, Antônio Carlos seria
o grande responsável por influenciar o surgimento de projetos de leis preservacionistas
implementados nos níveis estadual e federal, pois: “também à atitude e ação do Sr. Antônio
Carlos foram as leis de proteção às relíquias e monumentos propostas à Assembleia da Bahia
pelo então Deputado Pedro Calmon e à Câmara Federal pelo então Deputado Vanderley de
Pinho"182 (BARROSO, 1943, p. 586). Por fim, a influência do chefe político mineiro também
se faria presente na decisão de criação da Inspetoria de Monumentos Nacionais (IMN),
concebida por Barroso em conjunto com “Antônio Carlos, o Ministro da Educação Dr.
Washington Pires, e o chefe de Gabinete Heitor de Faria” (BARROSO, 1943, p. 585).
A trajetória de desenvolvimento da política de preservação patrimonial no Brasil
elaborada por Gustavo Barroso encontra-se limitada a dois períodos políticos específicos, a
década final da Primeira República (1889-1930), na qual o presidente Epitácio Pessoa criou o
Museu Histórico Nacional, e o Primeiro Governo Vargas (1930-1945), marcado pela criação
da IMN e do SPHAN. Segundo Barroso, durante a década de 1930, o governo federal foi o
grande responsável por desenvolver uma proteção eficiente e definitiva dos monumentos
nacionais, sendo essa uma preocupação pessoal do Presidente Getúlio Vargas, chefe político
que melhor compreendeu a questão dando, por meio do Ministério da Educação, todo apoio
possível. (BARROSO, 1943) Contudo, a atuação de Getúlio Vargas foi precedida por outros
chefes políticos que também desenvolveriam ações consideradas pioneiras para a construção
da política preservacionista nacional.
Justo, porém, considero o meu depoimento no caso, pois dele tenho constantemente
participado por força de minhas funções públicas e de meus pendores intelectuais. O
primeiro passo para culto do Passado foi obra do Presidente Epitácio Pessoa. A
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Gustavo Barros faz referência ao Projeto de Lei nº 03 proposto pelo Deputado Pedro Calmon, resultando na
promulgação, em 08 de agosto de 1927, da Lei Estadual nº 2.032, que criou a Inspetoria Estadual de
Monumentos Nacionais da Bahia. E ao Projeto de Lei Federal nº 230, apresentado por Wanderley Pinho, em 29
de agosto de 1930, ao Parlamento Federal, objetivando a introdução da proteção legal no Brasil para além do
monumento isolado. Propostas de leis já abordadas no tópico 2 deste capítulo.
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primeira ação oficial de verdadeira defesa dos monumentos foi obra do Presidente
Antônio Carlos. A sistematização dessas duas ações, o ritmo desses passos foi obra
do Governo Federal, sob o meritório influxo pessoal do Dr. Getúlio Vargas.
(BARROSO, 1943, p. 585)

A citação elogiosa ao nome de Getúlio Vargas também possui um caráter
provocador, pois, nas entrelinhas dessa citação, fica evidente que Gustavo Barroso tinha o
intuito de retirar de Vargas a “paternidade” sobre o projeto pioneiro de defesa dos
monumentos nacionais, relegando a figura do presidente à condição de simples sistematizador
dos esforços precedentes.
A compreensão da estratégia utilizada por Barroso para se referir a Vargas
perpassa pela análise do contexto histórico de produção e publicação do artigo A Defesa do
Nosso Passado nos Anais do Museu Nacional. Segundo a pesquisadora Carolina Gelmini de
Faria (2020), no período de 1940 a 1964, as publicações dos AMHN foram marcadas por uma
defasagem existente entre o ano de edição do volume e a data da sua publicação. Esse fato
deve-se ao longo tempo em que os Anais teriam que aguardar na lista de atendimento da
Imprensa Nacional, editora do periódico, para serem publicados. Devido a esse fato, a capa
dos Anais apresenta dois anos distintos: acima, o ano de organização do volume e, logo
abaixo, o ano da impressão, colocado acima do nome da editora. No contexto de
desenvolvimento deste trabalho, estamos tomando por base apenas o ano da sua edição, por
considerar que o contexto político existente norteava o momento da escrita de Gustavo
Barroso, desempenhando papel decisivo na escrita do autor, influenciando os possíveis
silêncios e/ou omissões por ele cometidas.
O artigo A Defesa do Nosso Passado foi escrito em 1943, ainda durante o Estado
Novo. Nesse período, vigorava o controle político sob a imprensa do país, por meio da
atuação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), órgão criado em 1939 com o
objetivo de centralizar e coordenar a propaganda nacional. Para tanto, concentrou todos os
serviços de propaganda e publicidade dos ministérios. Da mesma forma, as publicidades dos
departamentos e estabelecimentos da administração pública federal e entidades autárquicas
também seriam desenvolvidas pelo órgão. O DIP, durante o Estado Novo, desempenhou um
papel coercitivo para a liberdade de expressão; por meio da divisão de imprensa, promoveu a
censura aos órgãos de comunicação de origem tanto pública quanto privada. Naquele
contexto, a Imprensa Nacional, editora responsável pela edição do AMHN, não escapou à
vigilância do DIP, e Gustavo Barroso, no momento da sua escrita, teve que se adequar às

214

exigências da vigilância oficial, não podendo desenvolver críticas abertas contra as ações do
Estado e seu governante máximo, Getúlio Vargas.
Gustavo Barroso, em A Defesa do Nosso Passado, procurou defender o seu
próprio papel na articulação do projeto pioneiro e, para tanto, destacou que a sua constante
participação no processo foi decorrente de dois fatores distintos, porém interrelacionados: as
“funções públicas” por ele desenvolvidas e os seus “pendores intelectuais”. Encontramos aqui
uma referência implícita ao Museu Histórico Nacional, visto que, no período citado, o
exercício do cargo de diretor do museu conferia-lhe legitimidade para atuar nas discussões
desenvolvidas em torno da preservação dos monumentos nacionais, ideia reforçada pela
menção aos seus “pendores intelectuais”, pois, a partir dessa expressão, Barroso fazia
referência ao seu papel de pesquisador e estudioso dedicado ao tema do patrimônio, dotado de
conhecimentos que o habilitavam a fazer parte dos projetos precursores desenvolvidos desde
o período final da Primeira República.
A trajetória histórica narrada por Gustavo Barroso divide a política de preservação
patrimonial nacional em dois períodos distintos, marcados pela atuação de grupos específicos:
o primeiro período se estende do ano de 1922 até 1937 e é caracterizado pela fundação do
MHN, pelas ações de restauro e salvaguarda da cidade de Ouro Preto e pela criação da IMN,
ações desenvolvidas sob a liderança do próprio Gustavo Barroso.183 Portanto, ao abordar os
15 anos que compreendem esse primeiro período, Barroso, mais uma vez, buscaria
desenvolver uma narrativa caracterizada pela defesa de seu próprio papel e que tinha como
ponto culminante a criação da IMN, cujas ações seriam desenvolvidas, também, sob a sua
liderança.
Em A Defesa do Nosso Passado (1943), por extensão, Gustavo Barroso, imbuído
da condição de líder do grupo responsável pelo primeiro período da história da preservação do
patrimônio no Brasil, se colocava como o principal articulador das ações preservacionistas
federais, tendo o MHN como local de origem dessas ações. Contudo, tal afirmativa não se
constituía de todo verdadeira, já que, no período de desenvolvimento das primeiras ações
federais, outros atores estavam presentes no cenário preservacionista brasileiro, influenciando
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Washington Pires e Heitor Farias.

215

as decisões do presidente Getúlio Vargas, conforme já analisado na segunda seção deste
capítulo. Também corrobora essa ideia o fato de Barroso não ter envolvimento direto com a
promulgação do Decreto nº 22.928/1923, que elevou a cidade de Ouro Preto a monumento
nacional.
Gustavo Barroso considera que o segundo período da história da preservação no
Brasil teve início com a criação do SPHAN, em 1937, contudo, as atividades desenvolvidas
nesse período não seriam alvo de maiores esclarecimentos. A estratégia adotada para não
abordar o processo de criação e atuação do SPHAN era clara, uma vez que Barroso, logo de
início, destacava ser o seu “depoimento” circunscrito aos eventos que contaram com a sua
participação direta, portanto, não fazendo parte do grupo responsável pela criação do SPHAN,
não poderia se responsabilizar pela narrativa da história daquele órgão. Do mesmo modo,
Barroso procurava omitir os indivíduos envolvidos no processo de criação do SPHAN, órgão
federal de preservação em plena atividade no início da década de 1940, ao mesmo tempo em
que o trabalho realizado por esse órgão não era abordado.
O silêncio em relação ao SPHAN foi intencional, pois, dessa forma, Barroso
procurava se isentar de discutir aspectos espinhosos da sua própria trajetória: os fatores que
influenciaram o declínio da sua atuação na área da preservação patrimonial, a exemplo do uso
político e ideológico da memória e história nacional, colocadas, por ele, a serviço do
movimento integralista para questionar o modelo de Estado que o governo Vargas desejava
implementar. Também nesse ponto figurava a tentativa de ocultar os anos de intensa
dedicação à Ação Integralista Brasileira (AIB), de 1933 a 1937, que lhe renderam diversas
acusações de negligência com o trabalho junto à direção do MHN – fatos investigados nos
capítulos II e III.
Na história da preservação engendrada por Barroso, o MHN desempenhava papel
preponderante, sendo o local de origem das ações preservacionistas federais, desenvolvidas
até o ano de 1937. Contudo, o uso do museu era estratégico, uma vez que a manutenção de
Barroso do círculo restrito de influência daquela instituição se caracterizava como uma
maneira de o exilar dentro do próprio sistema, mantendo-o afastado do jogo político existente
no interior do SPHAN.
A edição de A Defesa do Nosso Passado também se constituía como uma
estratégia de autodefesa, expressa já no título do artigo, onde o termo “nosso passado” é
revestido de um caráter ambíguo, podendo remeter a três passados distintos: em primeiro
lugar, e mais evidente, é o passado da nação brasileira, em alusão ao trabalho preservacionista
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desenvolvido pelo MHN na área do patrimônio; em segundo lugar, o passado do próprio
MHN, instituição proscrita no contexto da política de salvaguarda desenvolvida pelo governo
Vargas; e, em terceiro lugar, o passado do próprio Barroso, intelectual preterido em meio ao
jogo político que deu origem ao SPHAN. Portanto, o “nosso passado” faz referência à
trajetória do museu e do seu diretor, cuja atuação Barroso procurava defender de forma
persistente. Tal ação era marcada pelo descontentamento e pela “mágoa” de ter sido preterido,
posto em segundo plano na política preservacionista nacional.
No início da década de 1950, novas tentativas de abordar a história da preservação
no Brasil viriam a público, na forma de pequenos textos sobre o assunto, nos quais Barroso
tentava dar continuidade à versão engendrada em 1943. É exemplo disso o texto de
apresentação do volume VII dos Anais do Museu Histórico Nacional, intitulado
Documentário Iconográfico de Cidades e Monumentos do Brasil, publicado em 1953, no qual
Gustavo Barroso destacou o seu papel de protagonista no processo de criação da Inspetoria de
Monumentos Nacionais, atuação abalizada pelo próprio desempenho no cargo de diretor do
Museu Histórico Nacional. No texto, Barroso afirmava que as providências tomadas pelo
museu para o conhecimento do patrimônio histórico e artístico da nação brasileira foram
iniciadas em Ouro Preto, caracterizadas pela coleta de documentos iconográficos sobre as
paisagens urbanas, os edifícios civis, religiosos e militares, a torêutica184 e o mobiliário do
passado brasileiro.
Desde a fundação do Museu Histórico Nacional, em 1922, foi sempre constante a
preocupação de sua Diretoria a defesa do patrimônio histórico e artístico da nação.
Como não existisse no Brasil nenhum órgão oficial encarregado dessa proteção, o
Diretor do Museu Histórico, dentro das possibilidades dos serviços a seu cargo,
iniciou aquelas providências defensivas, que, dez anos mais tarde, culminariam na
criação da Inspetoria de Monumentos Nacionais, primeira repartição pública do país
que realizou um trabalho sistemático e eficiente de restauração de monumentos até
ser substituída nas suas funções após um lustro de ininterrupta atividade, que salvou
da ruína as relíquias de Ouro Preto. (BARROSO, 1953, p. 5)

Nesse trecho é mantida a defesa do Museu Histórico Nacional como local de
surgimento das ideias e ações preservacionistas primárias, bem como lugar de criação do
primeiro órgão federal dedicado à proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, a
IMN. O autor não esconde a preocupação de promover uma autodefesa no tocante à sua
atuação na área do patrimônio. Contudo, falando em terceira pessoa, limita a referência
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apenas ao primeiro parágrafo do texto, para em seguida se ater ao real objetivo daquela
publicação, a divulgação da coleção de documentos iconográficos pertencentes ao MHN.
Dois anos mais tarde, seria publicado o volume V dos Anais do Museu Histórico
Nacional – curiosamente, apesar de editado no ano de 1944, esse volume só seria publicado
11 anos mais tarde, em 1955, o período já muito posterior ao término do Estado Novo.185 O
volume V dos Anais do MHN aborda temas diversos – a exemplo da Colaboração com os
Ministérios da Guerra e da Educação, Museu Imperial, Exposições no Estrangeiro, os
Símbolos Nacionais, o Tombamento de Diamantina, dentre outros –, que possuem em comum
o fato de serem permeados pela atuação direta do próprio Gustavo Barroso. Portanto, essa
edição é assinalada pela intenção de elaborar uma memória oficial para os projetos realizados
por Barroso, ao mesmo tempo em que se configura como uma versão institucional do relato
da trajetória de Barroso no tocante à preservação da memória nacional.
A primeira parte do volume V dos Anais do MHN é composta pelo Documentário
da Ação do Museu Histórico Nacional na Defesa do Patrimônio Tradicional do Brasil
(1944), no qual, ao longo de 165 páginas, Barroso, na condição de diretor do museu,
escrevendo em terceira pessoa, buscava realizar uma retrospectiva da atuação do governo
federal para a proteção do patrimônio brasileiro. E, mais uma vez, se mantendo exilado dentro
do círculo de influência do MHN, tentava tomar para si a concepção original de criação de um
órgão dedicado à defesa do patrimônio nacional, destacando que partiu da diretoria do museu
a ideia de defender os monumentos nacionais.
Gustavo Barroso, em sua narrativa, manteve a história da preservação dividida em
duas fases distintas e, a exemplo do que ocorreu em seu texto anterior, dedicou-se apenas à
descrição da primeira fase, circunscrita ao período que se prolonga entre os anos de 1922 e
1937, e, mais uma vez, as questões ligadas ao surgimento e atuação do SPHAN não foram
abordadas. Contudo, o texto é marcado por uma mudança de estratégia, na qual o autor tentou
comprovar os fatos narrados, apresentando, para tanto, os documentos que julgava ser
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Nacional apresentam a seguinte ordem: Volume I, editado em 1940 e publicado em 1941; Volume II, editado em
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relevantes para confirmar a sua participação na história da preservação brasileira, dentre os
quais, artigos jornalísticos de sua autoria, bem como relatórios, correspondências, fotografias
e orçamentos da Inspetoria de Monumentos Nacionais.
A mudança de atitude de Gustavo Barroso no processo de escrita evidencia que
apenas o depoimento pessoal, as suas memórias, não eram suficientes para validar os fatos
narrados. Essa ideia é corroborada pelo emprego do termo “documentário” no título do
trabalho, por meio do qual o autor busca demonstrar que ele tinha valor ou caráter de
documento. Segundo as considerações de Silveira Bueno (2007), compreende-se como
documento qualquer declaração escrita, texto, objeto ou fato reconhecido como prova,
confirmação ou testemunho de autenticidade de um acontecimento e que constitui elemento
de informação. Portanto, o documentário, elaborado por Barroso, tinha por objetivo
primordial comprovar a veracidade daquilo que estava sendo narrado, conferindo validade às
informações elencadas.
Nessa publicação, Gustavo Barroso, logo na parte introdutória, revelava certo
descontentamento com o esquecimento do trabalho por ele realizado em prol do
desenvolvimento da política de preservação federal. Segundo o autor, a obra tinha por
objetivo levar ao conhecimento público a “verdade” acerca da atuação do Museu Histórico
Nacional na defesa do patrimônio histórico e artístico do país e no culto de sua tradição.
Embora tenha feito uso da palavra “verdade”, deixando implícito que havia uma versão
inverídica possivelmente sendo divulgada, Barroso não empreendeu maiores esforços no
sentido de elucidar qual versão ou quem estaria promovendo a divulgação equivocada dos
fatos mentirosos. Sem prestar maiores esclarecimentos, se limitou a dar prosseguimento à
narrativa, afirmando:
Da diretoria do Museu partiu a ideia de defender os nossos monumentos nacionais;
por ela durante anos seguidos se bateu o diretor e, depois de ter criado o órgão
encarregado dessa defesa, de 1934 a 1937 o dirigiu gratuitamente, não recebendo
dos cofres públicos nem sequer passagens para ir fiscalizar em Minas Gerais as
obras a seu cargo. Esse órgão, intitulado Inspetoria de Monumentos Nacionais, teve
no decurso de sua trabalhosa existência a verba total de 200 mil cruzeiros, sendo
num ano 100 mil e nos dois restantes 50 mil em cada um. Com essa relativamente
módica importância, realizou as obras que se verão a seguir, isto é, a restauração de
quase todos os templos, pontes e chafarizes tradicionais de Ouro Preto. Foi essa
Inspetoria de Monumentos Nacionais que o Ministro Capanema transformou em
Serviço do Patrimônio Histórico Nacional, ampliando seus quadros e atribuições.
(BARROSO, 1944, p. 05, grifos do autor)

O texto se atém às ações preservacionistas desenvolvidas junto à cidade de Ouro
Preto, entendida como principal elemento representativo do patrimônio nacional, e realiza
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uma análise retrospectiva da atuação do próprio Gustavo Barroso na solicitação de criação de
órgão destinado ao cuidado do patrimônio nacional. Nesse texto, Barroso procurou destacar
que fizera uso da profissão de jornalista para chamar a atenção pública para o assunto com
algumas notas na imprensa, sem assinatura, e os seguintes artigos assinados: As Igrejas de
Minas e a Sé Velha da Bahia, publicado no Correio da Manhã em 26 de junho de 1928; A
Cidade Sagrada, publicado no Correio da Manhã em 03 de novembro de 1928; e A Casa de
Marília, publicado no Correio da Manhã em 15 de novembro de 1928. Os artigos citados
foram transcritos na íntegra e, ao final deles, Barroso completou: “Vê-se bem por esses
artigos que num momento em que ninguém se lembrava de proteger a tradição monumental
brasileira, isso era uma preocupação constante do Diretor do Museu Histórico Nacional”
(BARROSO, 1944, p. 17).
Recorrer aos artigos publicados em 1928 não foi por acaso, pois, durante os anos
iniciais da década seguinte, Barroso raramente foi aos jornais para se colocar publicamente
em defesa do tema do patrimônio. Embora a sua atuação no período seja inegável, ela se
restringia ao âmbito administrativo do MHN, bem como à participação em eventos
internacionais diversos que versavam sobre o tema, ficando a questão do conhecimento
público relegada ao esquecimento. Partidário do integralismo, Barroso colocaria a sua pena a
serviço desse movimento político e, progressivamente, a partir de 1933, a imagem do político
suplantaria as suas outras áreas de atuação, deixando o escritor e o homem do museu em
segundo plano.
O crescente número de referências à Ação Integralista Brasileira, bem como o
paulatino declínio das citações à Academia Brasileira de Letras e ao próprio Museu Histórico
Nacional, pode ser visualizado no Gráfico Geral (1927-1945), presente no Anexo II deste
trabalho. O gráfico evidencia que o MHN teve um número de referência tão reduzido que
quase desapareceu dos dados no período correspondente ao intervalo entre 1934 e 1937,
tamanha a importância que a AIB adquiriu para a vida pública de Gustavo Barroso nesse
triênio. Portanto, durante a década de 1930, Gustavo Barroso usou as páginas dos jornais para
projetar imagens que transitavam entre o intelectual, membro da Academia Brasileira de
Letras, e o político, membro da Ação Integralista Brasileira, excepcionalmente dedicado à
integralização do Estado brasileiro, afastando-se do Museu Histórico Nacional, assim como
da questão do patrimônio. Dessa forma, o discurso que colocava o MHN na condição de
espaço de solicitação e implementação das primeiras ações de salvaguarda seria construído e
fortalecido, por Barroso, nos anos finais do Estado Novo, como alternativa para encobrir o
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declínio político e os erros estratégicos empreendidos em meio às negociações do
integralismo com o governo Vargas.
No Documentário da Ação do Museu Histórico Nacional na Defesa do
Patrimônio Tradicional do Brasil (1944), Barroso deixou evidente a intenção de se colocar
como protagonista no desenvolvimento de uma política voltada para a preservação do
patrimônio nacional, cuja ação individual teria gerado frutos duradouros que alicerçaram o
fazer do governo federal nos anos posteriores. Para tanto, destacou que a Inspetoria de
Monumentos Nacionais não foi extinta, ou desativada; ela teria sido transformada pelo
ministro Capanema no Serviço do Patrimônio Histórico Nacional, ampliando seus quadros e
atribuições (BARROSO, 1944). Contudo, essa não era uma ideia nova, pois apenas um ano
antes, em 1943, Gustavo Barroso já havia sustentado a versão do SPHAN como continuidade
da IMN, quando, no final do artigo intitulado A Defesa do Nosso Passado, afirmou:
Sinto-me honrado e envaidecido nesse trabalho árduo e às vezes pouco
compreendido que dura há mais de quatro lustros, com vida pública e oficial de
1922 até hoje, em ter sido o fundador e primeiro diretor do Museu Histórico, o
criador e primeiro inspetor da Inspetoria de Monumentos Nacionais, berço do atual
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que não passa de sua
ampliação com maiores recursos. (BARROSO, 1943, p. 585)

Ao estabelecer a continuidade entre a Inspetoria e o SPHAN, Barroso buscava
legitimar a Inspetoria, deixando implícita a sua frustação por ter sido extinta, apesar de todo o
esforço individual por ele realizado para desenvolver os trabalhos do órgão que, pouco
aparelhado, contava com verbas reduzidas.
A pesquisadora Ana Cristina Audebert Ramos de Oliveira (2003) destaca que a
tentativa realizada por Gustavo Barroso de associar a Inspetoria de Monumentos Nacionais ao
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) dissimulava a insatisfação de
Gustavo Barroso pela inspetoria “ter sido desativada em 1937, um ano após Mário de
Andrade ter apresentado, a pedido do ministro Gustavo Capanema, o projeto para criação de
um serviço de proteção ao patrimônio” (OLIVEIRA, 2003, p. 94). Isso se constituiu em uma
ruptura flagrante na política de salvaguarda implementada pelo Estado brasileiro daquele
período.
O discurso elaborado por Gustavo Barroso no Documentário da Ação do Museu
Histórico Nacional na Defesa do Patrimônio Tradicional do Brasil (1944), por outro lado,
também pode ser compreendido como uma tentativa de construção de uma narrativa que desse
conta de inseri-lo na trajetória histórica de criação da política de preservação patrimonial
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desenvolvida durante os sete primeiros anos do governo Vargas, apagando a ruptura que deu
sustentação para o surgimento do SPHAN. Contudo, Gustavo Barroso foi mal-sucedido nessa
empreitada devido, em grande parte, ao fato de que a fala do diretor do Museu Nacional, no
período da escrita, já não detinha autoridade suficiente para ser legitimada por seus pares, ou
seja, pelo grupo de intelectuais e políticos que se dedicavam ao estudo da salvaguarda durante
a década de 1940.
O sociólogo francês Pierre Bourdieu, na obra A Economia das Trocas
Linguísticas: o que Fala quer Dizer (1998), ao analisar a autoridade de que se reveste a
linguagem, destaca que um orador, ao proferir um discurso, não possui autoridade em si
mesmo, pois a sua autoridade vem de fora, ou seja, é o lugar ocupado dentro da instituição e o
reconhecimento pelos seus pares que lhe confere a autoridade da fala. Portanto, “pode-se dizer
que a linguagem, na melhor das hipóteses, representa tal autoridade, manifestando-a e
simbolizando-a”, uma vez que a sua autoridade “concentra o capital simbólico acumulado
pelo grupo que lhe conferiu o mandato e do qual ele é, por assim dizer, o procurador”
(BOURDIEU, 1998, p. 85). Ainda segundo Bourdieu,
[...] um enunciado performático está condenado ao fracasso quando pronunciado por
alguém que não disponha do “poder” de pronunciá-lo ou, de maneira geral, todas as
vezes que “pessoas ou circunstâncias particulares” não sejam “as mais indicadas
para que se possa invocar o procedimento em questão”, em suma, sempre que o
locutor não tem autoridade para emitir as palavras que enuncia. (BOURDIEU, 1998,
p. 89)

Gustavo Barroso e a Inspetoria de Monumentos Nacionais, no ano de 1944, já não
eram mais os responsáveis pela proteção do patrimônio brasileiro, logo, a sua iniciativa se
configurava como uma tentativa de “agir através das palavras fora dos limites da sua
delegação” (BOURDIEU, 1998, p. 89). O antigo inspetor, por não dispor de capital simbólico
capaz de legitimar a sua fala e, em função disso, a sua versão da história da preservação no
Brasil, não foi suficientemente eficaz para lhe conferir visibilidade. Pois, como destaca Pierre
Bourdieu,
[...] a eficácia simbólica das palavras se exerce apenas na medida em que a pessoaalvo reconhece quem a exerce como podendo exercê-la de direito, ou então, o que dá
no mesmo, quando se esquece de si mesma ou se ignora, sujeitando-se a tal eficácia,
como se estivesse contribuindo para funda-la por conta do reconhecimento que lhe
concede. (BOURDIEU, 1998, p. 95)

Vale destacar que a crise da linguagem e de sua eficiência performativa
“acompanha a destruição de todo um mundo de relações sociais do qual era um dos elementos
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constitutivos” (BOURDIEU, 1998, p. 95). Logo, a perda de eficácia do discurso de Gustavo
Barroso encontra-se intimamente ligada aos processos que o levaram a perder poder político
durante o Primeiro Governo Vargas, fato ocultado no discurso elaborado pelo antigo inspetor
de monumentos nacionais.
Em seus textos, Gustavo Barroso, homem de personalidade forte e contraditória,
procurou elaborar um discurso autobiográfico no qual a defesa dos monumentos nacionais era
o seu principal móvel de atuação. Nesse discurso, emergiu uma autobiografia estritamente
depurada de tudo o que está “abaixo da linha da cintura” (LORIGA, 2011, p. 23), ou seja,
uma autobiografia dotada de um processo de camuflagem dos pecados e deserções, alijada da
intimidade pouco orgulhosa que poderia macular a sua imagem pessoal e que, Gustavo
Barroso, de forma consciente, procurou esconder sobre si mesmo.
A vinculação da imagem pessoal de Gustavo Barroso ao MHN, bem como à IMN,
encontra-se no rol de uma autobiografia intelectual, constituindo-se em um exercício de
memória e uma construção hipotética (SARLO, 2005) que dava sentido para a atuação do
governo Vargas quanto à questão da preservação patrimonial. Contudo, tal exercício tinha um
objetivo político evidente: a associação em torno do poder, bem como a exaltação da sua
capacidade de influenciar a ação do presidente. É característico dessa intenção o fato de que,
nos textos de Gustavo Barroso, a atuação de Getúlio Vargas, e consequentemente do Estado
brasileiro, é colocada em segundo plano, minimizada, para dar ênfase à ação do próprio
Gustavo Barroso como promotor das iniciativas legislativas implementadas pelo governo
federal, bem como dos primeiros trabalhos desenvolvidos no período, para conservação e/ou
manutenção dos bens patrimoniais, nos quais Ouro Preto/MG é o cenário principal.
Em torno da figura de Gustavo Barroso, principalmente quando ela se encontra
estruturada com as suas bases vinculadas à defesa do patrimônio nacional, emerge um desejo
seletivo de memória que exibe pontos fixos, por meio dos quais a memória se estrutura, e se
caracteriza pela apreensão da realidade realizada de forma diferente de acordo com o universo
simbólico e cultural que a constitui. (POLLAK, 1992) Como bem destaca Henry Rousso
(1996, p. 94), “a memória é uma reconstrução psíquica e intelectual que acarreta de fato uma
representação seletiva do passado, um passado que nunca é aquele do indivíduo somente, mas
de um indivíduo inserido num contexto familiar, social, nacional.”
A representação seletiva da memória autobiográfica elaborada por Barroso, para
além da imagem neutra do técnico do MHN, que ele procurou apresentar no momento de
defesa do patrimônio, possuía a intenção de mais uma vez esconder, silenciar, a sua atuação
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política durante o Primeiro Governo Vargas. O declínio, assim como a ascensão desse
personagem no cenário preservacionista brasileiro dos anos de 1930, pode ser compreendido
também pela sua inserção no contexto político ideológico daquele período, cuja colaboração
com o governo, principalmente, no processo de deflagração do Estado Novo, renderia
benefícios caracterizados pelas “pequenas gentilezas” prestadas por Getúlio Vargas, as quais
Barroso não tinha a intenção de explicar – conforme analisado no capítulo III.
Em 1944, Barroso encontrava-se isolado no âmbito do Museu Histórico Nacional.
Supostamente, ainda permanecia dentro do jogo político desenvolvido por Getúlio Vargas,
entretanto, passava por um processo de profundo ostracismo, deparando-se com severas
limitações em seus poderes e atuação política. Embora tivesse colaborado com o governo
estado-novista, não deixaria de sofrer as consequências das perseguições impostas por Vargas
ao Integralismo, que tinham na exclusão da presença de Barroso da história da preservação no
Brasil um ponto importante. Isso era considerado injusto por Barroso e ele tentava corrigir por
meio da edição de textos autorais, publicados nos Anais do MHN, nos quais vinha a público
contar a sua versão dos fatos sem, contudo, explicar devidamente os reais motivos de tal
exclusão.
Retornando ao contexto específico de edição do Documentário da Ação do Museu
Histórico Nacional na Defesa do Patrimônio Tradicional do Brasil, é necessário levar em
consideração que esse texto foi confeccionado no ano de 1944, ou seja, ainda no período de
vigência do Estado Novo, no qual o governo, através do Departamento de Imprensa e
Propaganda (DIP), realizava a censura dos meios de comunicação, impedindo a divulgação de
dados politicamente indesejáveis. Naquele contexto, a representação seletiva da memória
realizada por Barroso também tinha a função de atender às exigências do próprio governo
estado-novista, de forma a não fornecer ao público leitor dos Anais do MHN informações
consideradas embaraçosas, conflitantes, para a imagem do governo então elaborada. Dentre
esses fatores, encontra-se a delicada questão do banimento dos integralistas, que depois de
apoiarem o golpe do Estado Novo, colocando Vargas no poder, passaram a ser perseguidos
pelo governo, o partido extinto e o seu principal dirigente, Plínio Salgado, exilado.
No quinto volume dos Anais do MHN, chama a atenção o nome do presidente
Getúlio Vargas só ter sido diretamente citado duas vezes ao longo das 211páginas desse
documento – a saber, na página nº 172, ao se referir à determinação do “Presidente Getúlio
Vargas” para elaboração do Projeto de Criação do Museu Imperial; e no fim da página nº 200,
na assinatura final do projeto de regulamento do Curso de Museus. Tal fato se constitui em
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uma tentativa de preservar a imagem positiva do presidente, não o envolvendo ou
responsabilizando pelos conflitos diretos existentes entre os respectivos orgãos e gestores
públicos responsáveis pela área do patrimônio. Dessa forma, mesmo quando a referência a
Getúlio Vargas era feita de forma indireta, a exemplo do uso do termo “chefe da nação”, a
menção se encontrava descolada do processo de declínio da Inspetoria ou de ascensão do
SPHAN. Mais uma vez, podemos perceber uma possível censura às citações que, de alguma
forma, pudessem trazer embaraços à imagem de Vargas. Nesse contexto, é valido destacar
que o DIP, durante o Estado Novo, também foi utilizado como instrumento de promoção
pessoal do presidente, e de culto à sua personalidade, ao mesmo tempo em que buscava evitar
a divulgação de informações nocivas à imagem da família do chefe do governo, e das
autoridades em geral, no processo marcado pela busca do controle da opinião pública.
Portanto, não é de se estranhar que a versão final do texto de Barroso seja marcada pela
ausência de referências desfavoráveis à imagem de Vargas.
Gustavo Barroso teve a sua escrita assinalada por dois tipos de censura distintas: a
censura oficial, que lhe impôs silêncios quanto à abordagem de assuntos incômodos ao
governo Vargas; e uma censura pessoal, autoinfligida, caracterizada pelo próprio silêncio em
relação aos fatos incômodos que foram voluntariamente excluídos da sua biografia. O texto A
Defesa do Nosso Passado (1943) e o Documentário da Ação do Museu Histórico Nacional na
Defesa do Patrimônio Tradicional do Brasil (1944), permeados pelo ressentimento, são
marcados pela tentativa de superação da exclusão da sua participação na história da
preservação patrimonial. Barroso encontrou nos silêncios presentes ao longo das narrativas
uma forma de restabelecer o que considerava ser a “verdade e a justiça” sem, contudo, ser
punido pelo que estava dizendo. Conforme as considerações de Michael Pollak (1989, p. 09),
essa forma de discurso, de silêncios, é caracterizada pela “angústia de não encontrar uma
escuta, de ser punido por aquilo que se diz, ou, ao menos, de ficar sujeito a mal-entendidos”.
A busca empreendida por Barroso pelo reconhecimento das suas ações na área do
patrimônio não pode ser analisada apenas pela ótica do ressentimento pela exclusão, uma vez
que outros interesses estavam latentes em seus discursos. Basta lembrar que, em 1942, a
presença dos integralistas no cenário político nacional passou a ser rejeitada após a entrada do
Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado das forças aliadas. Barroso, que já vinha
intensificando as ações de divulgação do seu trabalho como escritor e como diretor do MHN,
teria na atuação política um ponto negativo da sua autobiografia. Foi naquele contexto que, no
ano seguinte, 1943, publicou o texto A Defesa do Nosso Passado nos Anais do Museu
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Histórico Nacional, iniciando o processo de reivindicação da inclusão do seu nome na história
da preservação do patrimônio brasileiro.
Isso parece sugerir que os novos reveses políticos figuraram no rol dos fatores que
motivaram a mudança de atitude de Barroso. Impulsionado pela força das circunstâncias, ele
conscientemente optou por uma nova forma de atuação, escolhendo dar visibilidade à imagem
do “homem do museu e do patrimônio”, elegendo-a como ponto relevante da sua
autobiografia. O novo posicionamento de Barroso seria reforçado no ano seguinte, em 1944,
com a produção do Documentário da Ação do Museu Histórico Nacional na Defesa do
Patrimônio Tradicional do Brasil e do artigo O que Diz o Guia de Ouro Preto, textos em que
buscava defender de forma enfática a ideia de que a primeira medida tomada pelo governo
federal em direção à preservação do patrimônio teria sido resultado do trabalho do diretor do
MHN.
Em uma análise retrospectiva, veremos que, durante a década de 1930, o Museu
Histórico Nacional não chegou a ocupar o primeiro lugar na lista das instituições que
marcavam a vida pública de Barroso, aparecendo sempre atrás da Ação Integralista Brasileira
e da Academia Brasileira de Letras – conforme analisado ao longo deste trabalho. Quanto à
preservação do patrimônio, esse tema também não chegou a ser alvo de maiores
reivindicações por parte de Barroso, mesmo quando, no início de 1935, em entrevista ao
Jornal do Comercio, o ministro Gustavo Capanema omitiu publicamente a existência da
Inspetoria de Monumentos Nacionais, ou quando Rodrigo de Andrade, em entrevista ao jornal
Diário da Noite, minimizou a atuação da Inspetoria, destacando que sua ação era “restrita e
inoperante”. Gustavo Barroso tomou a iniciativa de rebater as críticas, defender a existência
da Inspetoria ou mesmo solicitar a inclusão do seu nome como responsável pela autoria da
ação original de criação do primeiro órgão federal dedicado ao patrimônio histórico brasileiro.
Gustavo Barroso esperaria até o início da década de 1940 para questionar a
exclusão do seu nome da história da preservação brasileira porque, a partir daquele momento,
ele passou a compreender esse tema como algo politicamente relevante, visto como um dado
capaz de se sobrepor e ocultar os aspectos "menos dignos" do seu passado político. Isolado no
âmbito do MHN, permeado por um novo contexto político onde os velhos arranjos
característicos do primeiro Governo Vargas estavam em processo de desagregação, Barroso
tentava forjar uma versão oficial da história da preservação, buscando a valorização dos seus
próprios feitos. Portanto, a questão principal que norteava a publicação dos textos não era a
preocupação com o passado, mas sim a tentativa de lutar contra as demandas e as forças do
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presente. O exercício de memória seletiva desenvolvido por Barroso estava, nesse sentido,
interrelacionado com o tempo e lugar ocupado por esse intelectual, pois, como bem destaca o
pesquisador Enrique Serras Padrós (2002, p. 82), “a memória, tendo relação direta com o
passado, manifesta-se, também, a partir das vicissitudes do presente, que ativa aquele passado
ou o reconstrói a partir das suas necessidades e indagações”.
A empreitada de Gustavo Barroso em direção à tentativa de ruptura do silêncio
acerca de sua participação na história da preservação patrimonial esbarrou na falta de aliados,
pois ele não dispunha de um grupo de intelectuais que pudesse confirmar a sua versão dos
fatos, questionando a versão da história engendrada oficialmente no âmbito do Serviço do
Patrimônio. Por outro lado, Barroso também se confrontou com a falta de uma documentação
robusta que lhe permitisse validar a sua narrativa, uma vez que o trabalho da Inspetoria, assim
como do inspetor de monumentos nacionais, não foi amplamente divulgado nos jornais da
década de 1930, pois no período a divulgação da imagem do “político” se sobrepôs aos
trabalhos realizados pelo “homem do museu e do patrimônio”, sendo esse último
negligenciado em nome da divulgação do Integralismo.
Ao tentar abordar o início das medidas de preservação do patrimônio brasileiro,
Barroso só dispunha de uns poucos documentos, produzidos no âmbito da administração do
MHN, compostos pelas correspondências e breves relatórios trocados com o engenheiro
Epaminondas Macedo no contexto dos trabalhos desenvolvidos pela Inspetoria em Ouro
Preto. Foram esses os documentos que Barroso tentou publicar a fim de comprovar a sua
versão dos fatos. Contudo, não podemos afirmar que tal documentação teve força suficiente
para modificar a versão da história engendrada pelo grupo de intelectuais responsáveis pelo
Serviço do Patrimônio. Antes, confirmaram que o trabalho desenvolvido pela Inspetoria teve
mesmo uma atuação restrita a Ouro Preto.
Quanto à figura de Gustavo Barroso, a documentação atesta a sua presença no
cenário da preservação, mas não lhe confere o destaque almejado por ele. Em seus textos, ter
recorrido apenas ao depoimento pessoal também enfraquece a credibilidade da sua narrativa.
Nesse ponto, é marcante o fato de Barroso não ter mobilizado o depoimento daqueles que
partilharam com ele o cenário preservacionista no período de funcionamento da IMN (1934 a
1937) para legitimar a sua fala, a exemplo do engenheiro Epaminondas de Macedo ou do
conservador Angyone Costa, membro do MHN que também respondia pela IMN na ausência
de Barroso.

Por outro lado, Barroso também não citou o depoimento dos políticos e

intelectuais apontados como responsáveis pela ideia inicial do tombamento de Ouro Preto e de
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criação da Inspetoria, a exemplo de Augusto Lima, Pedro Gomes e Antônio Carlos R. de
Andrada, fato capaz de evidenciar que, no período, Barroso já não dispunha de auxílio ou
simpatia dos seus antigos colaboradores. Isso confirma o seu isolamento político e intelectual,
bem como o afastamento das questões relativas à salvaguarda do patrimônio brasileiro.
No início dos anos de 1940, nem mesmo a imagem do “escritor”, membro da
Academia Brasileia de Letras, poderia socorrê-lo, uma vez que, durante a década anterior,
Barroso havia colocado o trabalho como escritor a serviço do movimento integralista. Entre
1933 e 1938, produziu diversos artigos para divulgação da Ação Integralista Brasileira,
publicou 12 livros em defesa do Integralismo e um curso de história direcionado à Milícia
Integralista. Além disso, no trabalho como escritor, passou a se destacar pelo empenho na
defesa dos ideais antissemitas. Contudo, no mesmo período, os textos produzidos para
divulgação pública dos dados acerca do patrimônio brasileiro quase desapareceram por
completo da mídia impressa – com exceção de poucos artigos publicados no início do ano de
1937, a exemplo do Gravuras Mistériosas e O Estilo Colonial, analisados no Capítulo III–,
nem mesmo os trabalhos de restauro realizados pela Inspertoria em Ouro Preto seriam alvo de
maiores abordagens por parte do antigo inspetor de museus e monumentos. A produção de
textos jornalísticos ou pesquisa histórica relatando a criação e atuação da Inspetoria de
Monumentos Nacionais não havia sido colocada no rol das preocupações desse personagem.
Nesse ponto, mais uma vez, a imagem do “político” se sobrepôs, tornou-se a mais relevante
em um contexto no qual as outras vertentes da atuação profissional de Barroso foram
relegadas a um espaço secundário ou mesmo colocadas a serviço do político.
O esforço empreendido para a afirmação de uma seletiva memória autobiográfica,
apoiada apenas no depoimento pessoal e destituída de uma ampla documentação, também
pode ser compreendido como o marco de uma nova postura de Barroso quanto à forma como
desejava se apresentar à sociedade. Em um momento de revisão da sua própria trajetória, o
patrimônio e o trabalho no MHN foram utilizados como pontos de referência, fios condutores
capazes de promover o abandono ou a valorização das imagens públicas por ele exibidas até
então. Portanto, ao valorizar a questão do patrimônio e o MHN, Barroso procurou reconstruir
a sua própria história, promovendo uma renúncia silenciosa de outros elementos da sua
trajetória profissional, sobretudo do passado integralista.
Ao final da primeira metade da década de 1940, algumas mudanças podem ser
notadas na vida pública desse personagem. Sabe-se, por exemplo, que Barroso se retirou da
política partidária e, em 1946, se recursaria a fazer parte do Partido de Representação Popular
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(PRP), organizado por Plinio Salgado. Esse fato modificou sua imagem pública, pois ele não
voltou a ser identificado como “político” integralista na mídia impressa do período. É
inegável que a ausência de referências à atuação de Barroso junto à AIB foi fruto de um
esforço iniciado ainda no final da década de 1930 com o auxílio do governo estado-novista,
que, tendo Barroso na condição de aliado, não deixou de exercer influência sobre o processo
de divulgação ou censura das informações que vinculavam esse intelectual à Ação
Integralista. Contudo, na década seguinte, a exclusão seria promovida por iniciativa do
próprio Barroso, que, abandonando a política partidária, investiu na valorização de antigos
caminhos profissionais, expressos em uma autobiografia condizente com os novos tempos e
desafios vividos naquele momento.
Barroso permaneceria vinculado à Academia Brasileira de Letras no período de
1938 a 1945, prosseguindo com o seu trabalho de escritor, poeta e tradutor, tendo publicado
um total de 16 obras186, o que assegurou o reconhecimento público, tanto por simpatizantes,
quanto pelos opositores desse intelectual. Dessa forma, na mídia impressa do período, o
escritor permaneceu ocupando posição de destaque, entretanto, passaria a dividir espaço com
o “homem do museu”, condição que se destacaria progressivamente nas alusões à sua atuação
profissional. Essa ênfase coincidiu com uma mudança de atitude de Barroso em relação ao seu
trabalho na direção do MHN, ao qual passou a se dedicar com mais afinco. Portanto, podemos
dizer que Barroso retornou ao padrão apresentado durante a década de 1920, no qual a ABL e
o MHN dividiam espaço no rol das instituições de maior relevância para sua vida profissional.
Gustavo Barroso, ao final do Primeiro Governo Vargas, em 1945, não havia
obtido grandes vitórias com a publicação dos seus artigos sobre a história da preservação no
Brasil. Ele parece mesmo ter abdicado da divulgação da sua versão dos fatos, pois não chegou
a publicar novos textos sobre o assunto. Todavia, a divulgação da sua versão não trouxe
abalos significativos para a posição que ele ocupava dentro da estrutura institucional da
administração federal dedicada à área da preservação. Esse período foi, com efeito,
significativo para Barroso, representando um divisor de águas na forma como a sua imagem
186

No período de 1938 a 1959, Barroso publicou os seguintes títulos: Pequeno Dicionário Popular Brasileiro
(1938); Comunismo, Cristianismo e Corporativismo (1938); O Livro dos Enforcados (1939); Coração de Menino
(1939); Pero Coelho de Souza (1940); O Brasil na Lenda e na Cartografia Antiga (1941); Liceu do Ceará (1941);
Consulado da China (1941); Portugal - Semente de Impérios (1943); Caxias (1945); Traduções: Os civilizados,
de Claude Farrère (1938); Jesus Cristo, de Karl Adam (1939); A madona dos trens noturnos, de Maurice
Dekobra (1939); Marat, o amigo do povo, de Gerald Walter (1941); Pequena história do mundo, de H. G. Wells
(1941). A Maçonaria, Seita Judaica - Suas origens, sagacidade e finalidades anticristãs, de Isidore Bertrand
(1938); O Rio de Janeiro como ele é, de Carl Schlichthorst (1943). Também atutou junto à coordenação da
produção dos Anais do Museu Histórico Nacional (1940-1949), vols. I a IV; e Os melhores contos históricos de
Portugal (1941).
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pessoal passaria a ser divulgada na mídia impressa. Por fim, podemos dizer que a figura do
“homem do museu e do patrimônio” se partiu em duas, que teriam destinos diferentes: o
“homem do patrimônio”, por não possuir elementos capazes de garantir a sua sobrevivência,
irá se apagar; o “homem do museu”, protegido pela função de diretor do MHN, cargo que
Barroso exerceu até 1959, ano do seu falecimento, irá se fortalecer.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Brasil, os 15 anos que marcaram o primeiro Governo Vargas (1930-1945)
possuem importância fundamental para a história da preservação do patrimônio brasileiro. Foi
nesse período que se promoveu a elaboração de leis e órgãos federais voltados para a
salvaguarda dos bens representativos do patrimônio histórico, selecionados devido à sua
importância para a cultura, a memória e a sociedade brasileira como um todo. Tal seleção foi
fortemente orientada pelo contexto político e cultural vigente na década de 1930, bem como
pela ação individual dos intelectuais que se debruçaram sobre o tema, atuando de forma
sistemática para a criação da legislação protetiva, assim como no funcionamento dos órgãos
responsáveis pela preservação – a Inspetoria de Monumentos Nacionais (IMN), em 1934 e,
posteriormente, em 1937, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (atual
IPHAN).
A história da política de preservação no Brasil começou a ser elaborada ainda em
meados da década de 1930, surgindo como fruto da iniciativa individual ou mesmo da ação de
um grupo, em versões que têm em comum o fato de serem contadas pelos mesmos
intelectuais que estavam em atuação nos órgãos de salvaguarda. As narrativas engendradas
nesse período não deixaram de sofrer a influência do contexto político, estando permeadas por
intencionalidades que se estendem para a questão do patrimônio histórico, apresentam lacunas
caracterizadas pela supressão de fatos e personagens que fizeram parte das ações
preservacionistas iniciais. Ausências que encontram nos conflitos pessoais, políticos e
ideológicos desenvolvidos no primeiro Governo Vargas a base para a sua compreensão.
Portanto, a história da preservação que chegou aos dias atuais é marcada por lembranças,
silêncios e esquecimentos, frutos de uma ação deliberada daqueles que buscaram construir
uma versão dos fatos condizente com a memória que se queria deixar como legado para a
posteridade.
O historiador inglês Peter Burke, apoiado nas considerações de Maurice
Halbwachs, ao discorrer sobre a “estrutura social da memória", destaca que ela é construída
por grupos sociais, não podendo ser produzida de forma individual, pois “são os indivíduos
que lembram, no sentido literal, físico, mas são os grupos sociais que determinam o que é
„memorável‟, e também como será lembrado” (BURKE, 2000, p. 70). Nesse sentido, as
narrativas que dão conta da história da preservação no Brasil não são neutras, pois, em meio
ao exercício de “lembrar do passado e escrever sobre ele”, emerge um processo de seleção
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consciente ou inconsciente, de interpretação e distorções, realizadas sob a influência de
grupos sociais específicos que determinam as vitórias ou derrotas dessas mesmas narrativas.
Gustavo Barroso, personagem investigado no âmbito deste trabalho, se destacou
por tentar elaborar uma versão individual da história da preservação no Brasil, empreitada na
qual não obteve êxito devido ao seu afastamento do grupo – representado pelos intelectuais do
IPHAN – detentor de autoridade social para validar a sua versão dos fatos. Contudo, é preciso
ter em vista que, no âmbito individual, o exercício da memória também não é neutro, pois se
encontra permeado por um processo de escolha consciente ou inconsciente dos temas a serem
abordados e, igualmente, sujeito a interpretações e distorções. Nesse sentido, a atuação de
Barroso torna-se relevante para a compreensão do uso da memória e do esquecimento, no
contexto da formulação da história da preservação do patrimônio brasileiro. Tal compreensão
perpassa por perscrutar a trajetória política e profissional desse personagem ao longo do
primeiro Governo Vargas.
Neste trabalho, por meio do recorte biográfico da trajetória político profissional de
Gustavo Barroso, percorremos os caminhos oferecidos por esse personagem para
compreensão dos elementos que motivaram a sua atuação nos distintos períodos do primeiro
Governo Vargas. Acompanhando a formulação e propagação das imagens públicas desse
intelectual, seguimos a sua inserção no campo político e cultural da década de 1930,
demonstrando as aproximações e distanciamentos com a questão da salvaguarda do
patrimônio histórico nacional, bem como evidenciando as escolhas empreendidas por ele no
sentido de construir uma narrativa autobiográfica na qual, contemplando aspectos específicos
da sua trajetória profissional, elegeu a preservação do patrimônio histórico e artístico nacional
como ação mais relevante.
A narrativa da tese foi desenvolvida seguindo uma abordagem cronológica, de
modo a acompanhar o desenrolar dos acontecimentos políticos do primeiro Governo Vargas,
tendo em vista que os trabalhos desenvolvidos por Barroso se deram à luz do repertório
oferecido pelo contexto político presente nas distintas fases desse governo. A sequência
cronológica possui a vantagem de permitir acompanhar o desenrolar dos acontecimentos,
revelando as mudanças, assim como o processo de elaboração, usos, declínios e revisões
empreendidos por Barroso na forma com que se apresentava ao público. Tal abordagem
permitiu tornar visível o lugar ocupado por ele no contexto político nacional, elucidando os
êxitos e derrotas resultantes da sua atuação política e intelectual.
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No Brasil do início do século XX, Gustavo Barroso, transitando no cenário
político e cultural do período, atuou como jornalista e colaborador de diversos jornais e
revistas, empreendendo um movimento no sentido de colocar em evidência o seu fazer
político e cultural. Fazendo uso do seu trabalho como redator, assim como da sua
aproximação com o campo jornalístico, tentou, por meio dos periódicos da época, de forma
consciente, construir três imagens públicas distintas, porém interrelacionadas: o escritor
vinculado à Academia Brasileira de Letras (1923-1959), o homem do museu e do patrimônio
histórico nacional, que emergia da sua atuação junto ao Museu Histórico Nacional (1922 a
1930, e de 1932 a 1959), e o político, esta última caracterizada pela sua atuação na Ação
Integralista Brasileira – AIB (1933-1937). A partir de então, essas instituições passaram a
fazer parte das qualificações profissionais de Barroso, estando vinculadas ao seu nome nos
jornais impressos do período. Elas desempenharam a função de validar a sua autoridade
intelectual, persuadindo o público leitor dos periódicos impressos a reconhecer a sua atuação
no campo da literatura, da museologia ou da política.
Os objetivos que motivavam Barroso na divulgação das suas imagens e posições
políticas eram claramente informados pelo repertório das circunstâncias políticas e culturais
de cada período histórico. Podemos dizer que Barroso obteve êxito ao promover uma
propaganda de si mesmo, contudo, é importante destacar que a divulgação das suas imagens
públicas pode ser considerada como uma produção coletiva, realizada por ele próprio e por
aqueles que de alguma forma propagavam as suas qualificações políticas e culturais ao
abordar seu nome nos textos jornalísticos. Embora a forma de apresentação figure como parte
de um processo de construção de sentidos elaborado por Barroso, essa construção escapou ao
seu controle, ficando sujeita às interferências geradas pelas escolhas de terceiros, ou seja, dos
jornalistas que promoveram a sua propagação ao citá-lo em seus textos. Portanto, é inegável
que Barroso não tinha pleno controle sobre a forma como iria ser representado nos textos
jornalísticos, essa fazia parte do rol das decisões editoriais dos responsáveis pela publicação.
Contudo, a presença de tais representações demonstra a efetividade dos resultados da
estratégia de autopromoção empreendida por Barroso, pois é exatamente por não ter tido
controle é que podemos ponderar acerca da efetividade dos resultados, demonstrando o
reconhecimento das suas imagens públicas.
Ao tratar sobre a forma como Gustavo Barroso era abordado nos jornais, temos
em vista que as representações cunhadas pelos periódicos impressos encontraram no campo
político um terreno fértil, pois Barroso, durante o período de ascensão do primeiro Governo
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Vargas, esteve ligado aos acontecimentos a nível nacional que interferiram e foram retratados
no dia a dia dos jornais impressos, tais como a Revolução de 1930, o Integralismo, o Estado
Novo. Ele foi figura sempre presente nas páginas dos jornais do período, em reportagens que
tinham como ponto comum o fato de buscarem retratar as qualificações políticas e culturais
de Barroso, ligando-o às instituições das quais esse intelectual fazia parte. Portanto, quer fosse
sob a forma de críticas, quer fosse em meio a elogios, o nome de Barroso estava sempre
relacionado a uma instituição – Museu Histórico Nacional, Academia Brasileira de Letras e
Ação Integralista Brasileira. Compreendemos esse reconhecimento como fruto de um
investimento deliberado realizado pelo próprio Gustavo Barroso, visando ser identificado com
tais instituições.
Gustavo Barroso buscou as instituições culturais da década de 1920 como
elementos de distinção capazes de lhe conferir visibilidade, validando a sua autoridade
intelectual em questões ligada à história, ao patrimônio e à literatura. Naquele contexto, o
Museu História Nacional (MHN) e a Academia Brasileira de Letras (ABL) se destacaram por
uma dupla função: sendo ao mesmo tempo os locais de trabalho e desenvolvimento das duas
principais atividades profissionais, foram também os meios de promoção pessoal desse
personagem, funcionando como locais de referência para validação da sua produção, fosse no
campo literário ou mesmo no contexto específico da administração pública federal
representada pelo MHN.
Na vida pública de Gustavo Barroso, o MHN e a ABL seguiriam dois percursos
diferentes: enquanto a ABL era colocada como local de validação das suas qualificações
intelectuais, o MHN foi descrito como obra pessoal do seu diretor, fruto do trabalho
individual de Barroso. Tratou-se do esforço de construção de uma imagem da instituição
confundida com a imagem do homem que ocupava a sua direção e, em função disso, o museu
não deixou de sofrer os impactos do envolvimento de Barroso no contexto político do
período. O MHN ainda seria colocado a serviço do homem político, tornando-se elemento de
propaganda para a atuação técnica e profissional de Barroso, que aparecia a fim de protegê-lo
das críticas e/ou endossar os elogios atribuídos à sua participação na Ação Integralista.
Barroso, por meio da AIB, desempenhou papel de destaque na política dos anos
1930, tornando-se um dos principais líderes e teóricos do movimento integralista. Em meio à
sua intensa dedicação ao Integralismo, Barroso negligenciou o trabalho junto ao MHN e
colocou sua veia de escritor a serviço dos interesses do movimento integralista. Esse fato é
evidenciado nos dados elencados por meio da análise das imagens públicas de Barroso,
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propagadas pelas notícias de jornais no período de 1927 a 1945 - Anexo III deste trabalho –,
nos quais fica evidente que o MNH e o patrimônio não eram o principal foco da sua atuação;
aparecendo sempre atrás da AIB e da ABL, o museu figurou como aspecto menos relevante
da sua atuação profissional. Barroso só buscaria dar visibilidade ao MHN no momento
posterior ao início do Estado Novo, quando, sob o impacto dos novos rumos da política
nacional, olhou para trás, selecionando e trazendo à tona os elementos que considerou mais
relevantes e dignos de nota para a sua autobiografia.
No final do Estado Novo, Barroso, fazendo uso da memória, procurou estratégias
de distanciamento dos eventos políticos que marcaram o primeiro Governo Vargas. As
mudanças do contexto político trariam para esse personagem a necessidade de se reinventar,
buscar se distinguir dos arranjos específicos do governo que estava em declínio, de modo a se
encaixar nas novas acomodações da política nacional. Gustavo Barroso, por meio de artigos
publicados nos Anais do Museu Histórico Nacional (AMHN), buscou fazer um movimento
inegável de busca de sentido, uma oportunidade de realizar um balanço, um ajuste de contas
com o seu próprio passado, com ele mesmo e com a forma como desejava ser retratado no
futuro. Não foi por acaso que tomou para si a responsabilidade de apresentar uma reflexão
sobre a própria atuação profissional, tendo em vista que não faria sentido atribuir a tarefa a
outros indivíduos, que poderiam elaborar versões discordantes, permeadas pelos elementos
que pretendia ocultar.
Cioso da própria memória, procurou refazer o seu percurso profissional, buscando
circunscrever a sua trajetória à direção do Museu Histórico Nacional, local em que se
destacou como intelectual em atuação na área da preservação dos bens históricos e artísticos
nacionais. Através dessa instituição, ele buscou construir uma identidade pautada na
indissociabilidade entre vida e obra, da figura do diretor do Museu e do homem que exercia
tal cargo. Ao autobiografar-se, Barroso procurou resgatar seu passado e suas experiências
individuais e coletivas, atribuindo-lhes novos sentidos e significados.
A palavra memória é derivada dos termos latinos memor e oris, e significa o que
lembra ou aquele que se lembra, ligando-se assim ao passado, portanto, ao já vivido.
(PADRÓS, 2002) Dessa forma, no âmbito individual, a memória exige atuação ativa daquele
que busca recuperar os fatos passados, pois é a mente que pensa e se entrega à realização do
exercício do lembrar. Logo, o exercício da memória não é neutro, pois as lembranças não são
notas aleatórias da realidade; quem lembra quase sempre busca no passado elementos
específicos cujos significados estão impregnados por questões do presente. Isso porque “a
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memória, tendo relação direta com o passado, manifesta-se, também, a partir das vicissitudes
do presente, que ativa aquele ou o reconstrói a partir das suas necessidades e indagações”
(PADRÓS, 2002, p. 82). A memória funciona como um elo entre passado e presente, dessa
forma, age conectando dados temporais, espaciais e históricos. Todavia, o trabalho no âmbito
da temática da memória exige o reconhecimento de que ela se encontra permeada pelo
esquecimento, por silêncios e pelo não-dito (POLLAK, 2002). Segundo o pesquisador
Enrique Serras Padrós (2002, p. 82), “o esquecimento pode ser uma opção de restringir ao
essencial certos fatos ou informações a respeito deles. Mas também pode ser o resultado de
uma ação deliberada de ocultamento.”
Gustavo Barroso, nos anos finais do Estado Novo, escolheria o tema da
preservação do patrimônio histórico e artístico nacional como fio condutor, caminho seguro
para contar a sua própria trajetória profissional e voluntariamente se colocou no entorno das
medidas de salvaguarda empreendidas pelo governo federal. Nesse ponto, vale destacar que a
palavra “entorno” pode ser apreendida aqui com o sentido de “o que rodeia”, “vizinhança”,
ou seja, aquele que, apesar de estar de fora do círculo fechado de produção e reprodução das
medidas da preservação, permanece na cercania desse tema, compartilhando o mesmo
ambiente, as perdas e ganhos dali advindos. Contudo, o termo entorno também pode ser
apreendido com o sentido de “no contexto”, termo compreendido aqui como “inter-relação de
circunstâncias que acompanham um fato ou uma situação” (MICHAELIS, 1998).
Dessa forma, Barroso compartilhou das circunstâncias do ambiente histórico de
desenvolvimento da política de preservação, estando habilitado para falar sobre o assunto.
Embora não tenha atuado de forma decisiva em todos os eventos, compartilhou de parte deles,
o que o credencia a dar o seu testemunho. Portanto, o termo "entorno" – presente no título
deste trabalho –, também dá conta da relação de aproximação e distanciamento de Barroso
com o campo do patrimônio. Quando preponderou sua condição de integralista, permaneceu
na órbita das políticas de preservação, mas, ainda que na condição de diretor do MHN, não
esteve profundamente envolvido nas questões do patrimônio. Posteriormente, tentaria dar
centralidade ao tema em sua narrativa, em processo motivado pelas circunstâncias do
presente. Recorreu então ao passado na tentativa de promover uma releitura da sua própria
trajetória, escolhendo elaborar uma narrativa autobiográfica que o mantivesse no contexto do
desenvolvimento das políticas de salvaguarda, camuflando as opções por ele efetuadas na
atuação político-partidária da década de 1930.
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A escolha de Barroso por destacar o museu e o tema do patrimônio em sua
narrativa encontra-se pautada na relevância que as instituições culturais possuíam para as
elites do período. Na primeira metade do século XX, elas eram tidas como locais de distinção
social, símbolos de prestígio, funcionavam como baliza dotada da capacidade de demarcar o
lugar social de elites intelectualizadas e destacadas culturalmente. Tal distinção,
compreendida a partir da abordagem do sociólogo Pierre Bourdieu (1998), é um processo por
meio do qual os agentes e sujeitos sociais buscam desenvolver estratégias de comunicação,
visando a obtenção de reconhecimento dos elementos que os distinguem no espaço social.
Ainda segundo Bourdieu, a distinção se encontra marcada por “disputas simbólicas”
estabelecidas entre agentes e sujeitos sociais, objetivando delimitar os lugares de discussão e
“posicionamento no espaço social”. O capital simbólico é utilizado pelas elites como forma de
delimitar fronteiras sociais, para tanto, recorrem ao uso dos museus, bens e instituições
culturais como estratégia para demonstrar a sua superioridade, diferenciando-se de outros
grupos sociais tidos como inferiores.
Vale destacar que as instituições culturais são fundadas pelas elites intelectuais,
políticas e econômicas, cabendo o comando de tais instituições aos indivíduos oriundos
dessas mesmas elites. Nesse cenário, Gustavo Barroso foi uma figura que se destacou por ser
oriundo de uma tradicional família rural cearense, tendo iniciado sua vida pública sendo eleito
como deputado federal pelo Ceará, em 1915, além de ter ocupado diversos cargos públicos
antes de assumir a direção do MHN, em 1922. Do mesmo modo, os intelectuais responsáveis
pela criação e funcionamento do SPHAN, em especial os mineiros Gustavo Capanema e
Rodrigo de Andrade, também eram originários de famílias tradicionais mineiras, einiciaram a
sua vida pública ocupando diversos cargos na administração estadual e federal, até alcançar a
posição de Ministro da Educação e Saúde Pública e de diretor do Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, respectivamente. Nesse contexto, parece válido afirmar que a
distinção não era apenas uma construção discursiva, mas também um dado de origem. Isso
porque Gustavo Barroso, Gustavo Capanema, Rodrigo de Andrade, dentre outros, ocupavam
os lugares que ocupavam porque pertenciam a uma elite que validava o trabalho desenvolvido
no contexto das instituições culturais, locais de seleção e guarda dos bens culturais dotados de
capital simbólico capaz de delimitar os espaços sociais promovendo a sua diferenciação dos
demais grupos que compunham a sociedade brasileira do período.
Barroso traçou uma estratégia de construção de sua autorrepresentação por meio
da mobilização dos elementos de distinção social, tendo em vista manter a sua posição na
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estrutura social, de modo a construir uma imagem positiva de si mesmo. Não por acaso, desde
a década de 1920, Barroso, por meio do viés da intelectualidade, vinha promovendo uma
tentativa de afirmar sua distinção em relação à maioria da população brasileira – recém-saída
da escravidão e amplamente marcada pelo analfabetismo –, logo, a vinculação às instituições
culturais aparece pautada pela tentativa de demarcação de uma distinção social que
justificasse a sua autoridade intelectual, marco da diferença e da segregação entre os
segmentos da sociedade. (BOURDIEU, 1989)
A trajetória de Gustavo Barroso, analisada nesta tese, encontra-se inserida em um
cenário em que as elites nacionais buscavam desenhar os contornos de um Brasil moderno e
seu posicionamento nele. Durante o primeiro Governo Vargas, a preocupação com a seleção,
guarda e conservação dos elementos representativos do patrimônio histórico nacional se
caracterizou pela caminhada em direção à construção de uma memória coletiva para a
sociedade brasileira. Gustavo Barroso buscou se inserir nesse projeto de memória coletiva,
imbuído do desejo de manutenção do seu status quo, da sua distinção social. Assim,
assegurou uma versão oficial dos fatos norteada por interesses pessoais e políticos.
Nos anos 1940, o museu passou a ocupar posição de destaque na narrativa
autobiográfica de Barroso, porque naquele período esse intelectual se voltaria para a
promoção da cultura como instrumento de poder simbólico e distinção social. Sob tal
contexto, Barroso procurou valorizar a sua inserção na história da preservação do patrimônio
histórico nacional como forma de estabelecer um elemento de distinção social para si mesmo.
Do mesmo modo, a valorização da sua atuação no MHN e na IMN funcionam como marcas
de uma distinção, suporte para o desenvolvimento da sua fala que autorizaria a narrativa, por
meio da diferenciação social. Como bem destaca Pierre Bourdieu (1998), as práticas de
distinção são permeadas por legitimidade discursiva; implicam em pertencimento a uma
instituição.
As ações voltadas à construção de distinção social encontram-se permeadas pela
questão do poder. Ainda conforme Pierre Bourdieu (2007, p. 91), o poder encontra-se inserido
nas lutas simbólicas regidas entre as distintas camadas de classes sociais, onde está em jogo a
oportunidade de “deter e reter domínio”, tendo em vista alcançar o objetivo principal de
ampliar “a competência política para legitimar a capacidade socialmente reconhecida de um
capital simbólico”. Foi no âmbito da construção de um poder simbólico que se estabeleceram
as políticas de preservação no Brasil. Foi em torno desse mesmo poder que se articularam as
disputas pelas ausências ou permanências dentro das narrativas responsáveis pela história da
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preservação. O que estava em jogo era, pois, a manutenção do poder simbólico dos
intelectuais responsáveis por sua confecção, e a oportunidade de “imprimir autoridade ao uso
da palavra performática do grupo social legítimo” (BOURDIEU, 2007, p. 91).
Ao final do primeiro Governo Vargas, Barroso se encontrava isolado e
enfraquecido politicamente; não por acaso, o trabalho com os bens culturais figurava como
instrumento de manutenção de poder simbólico e distinção social, oferecendo bônus de
reconhecimento e a oportunidade de manutenção do status quo. Nesse cenário, a narrativa
sobre a história da política de preservação no Brasil apareceu como peça-chave. Portanto,
Barroso desenvolveu uma narrativa sobre a história da preservação pautada na censura das
memórias incômodas, por meio da qual o esquecimento organizado do passado serviu para
legitimar o presente, oferecendo uma continuidade segura para o futuro, onde os
questionamentos sobre sua atuação política no primeiro Governo Vargas não teriam espaço.
Esta pesquisa pretende representar um avanço no campo de investigações sobre o
processo de construção e reconstrução de memórias pessoais e suas conexões com a história
nacional. Por meio da análise do processo de produção e difusão das imagens públicas de
Gustavo Barroso, descortinamos a sua trajetória profissional, demonstrando as suas
aproximações e distanciamentos com os fatos e personagens que fizeram parte do cenário
político da década de 1930, bem como as questões de ordem política e pessoal que exerceram
influência no desenrolar das ações de salvaguarda do patrimônio brasileiro desenvolvidas por
distintos personagens no período. Por outro lado, ao abordar a trajetória de Barroso no campo
da preservação patrimonial, foi possível corroborar a tese de que a história da preservação é
fruto de uma narrativa construída a posteriori, na qual memória e esquecimento foram
manipulados e colocados a serviço dos interesses políticos e pessoais daqueles que se
dedicaram a essa empreitada, imprimindo a sua visão pessoal nos fatos oficiais, buscando
legitimá-la.
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ANEXO I

IMÓVEIS RESTAURADOS/CONSERVAÇÃO PELA INSPETORIA DE
MONUMENTOS NACIONAIS EM OURO PRETO/MG (1935 – 1937)
RELATÓRIO/ DATA

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADE

12 de novembro de
1935

Início dos trabalhos

Igreja do Carmo

24 de novembro de
1935

Situação das obras e
fiscalização

Igreja de N. S. Carmo; Chafariz dos Contos;
Chafariz dos Cavalos;

30 de novembro de
1935

Situação das obras

Igreja de N. S. Carmo

02 a 7 de dezembro
de 1935

Situação das obras

Igreja de N. S. Carmo

09 a 14 de
dezembro de 1935

Situação das obras

Igreja de N. S. Carmo; Chafariz dos Contos;
Chafariz do Passo de Antônio Dias; Igreja
de N. S. da Conceição de Antônio Dias

22 de dezembro de
1935

Situação das obras

Igreja de N. S. Carmo; Chafariz dos Contos;

29 de dezembro de
1935

Situação das obras

Chafariz dos Contos; Chafariz do Passo de
Antônio Dias; Igreja do Rosário

30 de dezembro de
1935 a 05 de
janeiro de 1936

Situação das obras

Igreja de N. S. do Carmo; Chafariz dos
Contos; Chafariz do Passo de Antônio Dias;
Chafariz dos Cavalos; Igreja do Rosário

Imprevistos e atraso
nas obras

-----

20 a 25 de janeiro
de 1936

Situação das obras

Igreja do Carmo; Matriz de Antônio Dias;
Igreja do Rosário; Chafariz dos Contos;
Chafariz do Passo de Antônio Dias;

26 de janeiro de
1936

Situação das obras

Igreja de N. S. do Carmo; Matriz de Antônio
Dias; Igreja de N. S. do Rosário;

27 de janeiro a 8 de
fevereiro de 1936

Situação das obras

Igreja de N. S. do Carmo; Igreja de n. S. do
Rosário; Matriz de Antônio Dias; Chafariz
dos Contos; Chafariz do Passo de Antônio
Dias; Ponte da S. José

9 a 15 de fevereiro
de 1936.

Situação das obras

Igreja de N. S. do Carmo; Matriz de Antônio
Dias; Chafariz dos Contos; Chafariz do

19 de janeiro de
1936

IMÓVEIS

Chafariz do Passo de Antônio Dias; Matriz
de Antônio Dias; Igreja do Rosário
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Passo de Antônio Dias
Situação das obras

Igreja de N. S. do Carmo; Matriz de Antônio
Dias; Chafariz dos Contos; Chafariz do
Passo de Antônio Dias; Ponte dos Contos;

09 a 29 de março de Situação das obras
1936

Igreja de N. S. do Carmo; Matriz de Antônio
Dias; Chafariz dos Contos; Chafariz do
Passo de Antônio Dias; Chafariz de Marília;
Ponte dos Contos

16 de fevereiro a 07
de março de 1936

14 de março de
1936

Conclusão das obras

Igreja do Carmo; Matriz de Antônio Dias;

Abril de 1936.

Elaboração de
orçamento

------

09 de agosto de
1936.

Situação das obras

Ponte dos Contos

10 de setembro de
1936

Conclusão da
restauração

Ponte dos Contos e outras obras

12 de novembro de
1936

Situação das obras

Capela do Padre Farias; Ponte do Rosário;
Matriz de Antônio Dias; Chafariz de
Marília; Ponte dos Contos

12 de janeiro de
1937

Solicitação de
posicionamento
sobre o coroamento
do Chafariz de
Marília

------

28 de fevereiro de
1937

Situação das obras

Capela do Padre Faria; Igreja de S.
Francisco de Assis; Chafariz da Rua da
Gloria; Chafariz da Praça Tiradentes; Capela
de N. S. da Piedade; Obras nos Chafarizes

22 de março de
1937

Suspensão das
atividades por conta
das chuvas

------

25 de julho de 1937

Previsão na redução
dos trabalhos por
conta da redução de
verbas

------

Chafariz dos Contos; Chafariz dos Cavalos;
Chafariz do Passo de Antônio Dias; Chafariz
de Marília
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Anexo II
Gráfico Geral (1927 – 1945)
1900ral

1900ral

1900ral
1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral 1900ral

1900ral

1900ral
1900ral

1900ral
1900ral

1900ral 1900ral
1900ral

1900ral

1900ral
1900ral

1900ral
1900ral
1900ral

1900ral

1900ral

1900ral
1900ral

1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1905ral

1905ral

1905ral

ABL – Academia Brasileira de Letras.

ABL

MHN

1905ral

AIB

1905ral

EDITORAS

1905ral

AIB – Ação Integralista Brasileira.

OUTROS

1905ral

NÃO IDENTIFICADOS

1905ral

1905ral

1905ral

MHN – Museu Histórico Nacional.
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ANEXO III
Gustavo Barroso pelas Notícias de Jornais (1927 – 1945)
Nº

Data

1

16/08/1927

2

02/09/1927

3

09/09/1927

4

09/09/1927

Instituição de
Origem
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

5

11/09/1927

MHN - Museu
Histórico Nacional

6

14/09/1927

ABL - Academia
Brasileira de Letras

7

19/09/1927

ABL - Academia
Brasileira de Letras

8

29/09/1927

ABL - Academia
Brasileira de Letras

9

out/27

10

03/10/1927

11

05/10/1927

12

08/10/1927

13

10/10/1927

14

15/10/1927

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Autor
João do
Norte
João do
Norte
Gustavo
Barroso
João do
Norte

Titulo
O conquistador
desconhecido
O Camello, o elephante e o
cavallo da américa
A Responsabilidade do
escriptor
Diabolico labyrintho
Visita presidencial. O sr.
Presidente Washington Luiz
visitou, hontem, o Museu
Histórico

João do
Norte

Gustavo
Barroso

Cidade/UF
País

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Folha da Manhã

São Paulo/SP

O Nordeste

Ceará

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Gazeta de Notícias

Arquivo
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

Pasta
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Diário de Notícias

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Beira-Mar

Rio de Janeiro/RJ

Diabolico labyrintho

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Os perús de Florian

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Monstrum horrendum...
"Atravez do Folk-lores", o
novo livro do escriptor
Gustavo Barroso

João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
Gustavo
Barroso

Periódico

Diabolico labyrintho
Lampeão e Robin Hood

Através dos livros. José
Maria de Acosta

Fon-Fon

Senador Epitácio Pessoa

Jornal do
Comércio

Conde Carlos de Laet

Jornal do Brasil
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15

17/10/1927

16

22/10/1927

17

24/10/1927

18

nov/27

19

09/11/1927

20

12/11/1927

21

14/11/1927

22

21/11/1927

23

22/11/1927

24

26/11/1927

25

06/12/1927

26

06/12/1927

27

08/12/1927

28

10/12/1927

29

11/12/1927

30

11/12/1927

31

13/12/1927

32

14/12/1927

33

21/12/1927

34

21/12/1927

ABL - Academia
Brasileira de Letras

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
MHN/ABL
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gastão
Penalva
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
Antonio
Salles
João do
Norte
Manoel
Victor
Gilberto
Camara
Elias
Mallmann

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia

Antonio
Salles
Antonio
Salles

João do

O meu silêncio
A mentira da morte
Amphictyonia americana

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Fon-Fon
Folha da Manhã

São Paulo/SP

Alerta

Rio de Janeiro/RJ

A arvore chorona

Folha da Manhã

São Paulo/SP

O museu naval

Jornal do Brasil

Os Claudianos

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Os Jesuitas e o Brasil

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Dentista Sherlock

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Gloria e valor escoteirismo

A Arvore do Ypiranga

Fon-Fon

As varias desvairadas

Folha da Manhã

Em defesa

Correio do Ceará

As varias desvairadas

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Lápide suave

Folha da Noite

São Paulo/SP

O Nordeste

Ceará

Trica literária entre Antonio
Salles e Gustavo Barroso

Gazeta de Notícias

Ceará

Resposta a Gilberto Camara

Correio do Ceará

Contas sem fio

Correio do Ceará

Gustavo Barroso

Jornal do Brasil

Sinhá Mariquinha do livro

Folha da Manhã

Em Defesa de Gustavo
Barroso

São Paulo/SP

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
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Brasileira de Letras

35

21/12/1927

36

24/12/1927

37

27/12/1927

38

29/12/1927

39

29/12/1927

40

29/12/1927

41

30/12/1927

42

06/01/1928

43

07/01/1928

44

11/01/1928

45

13/01/1928

46

15/01/1928

47

19/01/1928

48

25/01/1928

49

28/01/1928

50

31/01/1928

Norte

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo Barroso

Gustavo
Barroso
João do
Norte
João do
Norte

MHN - Museu
Histórico Nacional
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
MHN - Museu
Histórico Nacional
MHN - Museu
Histórico Nacional

A Norte e a literatura, como
o escriptor Antonio Salles
responde a um academico. O
sr. Gustavo Barroso é máo
conhecedor da grammatica
portuguesa ...
O primeiro granadeiro de
França
Tres vozes na noite
silenciosa
Dr. Gustavo Barroso

ABL - Academia
Brasileira de Letras

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

"A Guerra do Lopez"

José Maria
de Acosta

O Globo

Fon-Fon
Fon-Fon
Correio do Ceará
Jornal do
Comércio

Dr. Gustavo Barroso

O Ceará

Dr. Gustavo Barroso

Gazeta de Notícias

O sr. Gustavo Barroso é de
opinião de Alberto de
Oliveira

O Globo

Cidades Mortas do Sertão

Fon-Fon

O sonho de Bolivar

Folha da Manhã

Os livros e o publico

Folha da Manhã

Ceará

Ceará

São Paulo/SP

Duas valiosas offertas
particulares ao nosso Museu
Histórico: um bureauministre e uma estatua

O Jornal

Gustavo Barroso

O Povo

Ceará

Letras Ibero-Americanas

A. B. C.

Madri

Acima de tudo

O Malho

Acima de tudo

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Barroso

1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
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Antonio
Salles
João do
Norte
João do
Norte

Terra do Sol, por Gustavo
Barroso

51

04/02/1928

52

07/02/1928

53

09/02/1928

54

11/02/1928

55

11/02/1928

56

19/02/1928

57

19/02/1928

58

21/02/1928

59

24/02/1928

60

01/03/1928

61

mar/28

62

04/03/1928

63

10/03/1928

João do
Norte

Thomas Garrigue Masaryk

Fon-Fon

64

14/03/1928

João do
Norte

O Brahmane e o Burro

A Notícia

Espirito Santo do
Pinhal/SP

65

15/03/1928

Terra cahida

Folha da Manhã

São Paulo/SP

66

19/03/1928

Filho da felicidade

Folha da Manhã

São Paulo/SP

67

31/03/1928

As casuarinas de glaziou

Folha da Manhã

São Paulo/SP

68

03/04/1928

Os campos geraes do Paraná

Folha da Manhã

São Paulo/SP

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
Companhia
Melhoramentos de
São Paulo

ABL - Academia
Brasileira de Letras

João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte

MHN - Museu
Histórico Nacional

Gustavo
Barroso

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
Companhia
Melhoramentos de
São Paulo
ABL - Academia
Brasileira de Letras

João do
Norte
Walter
Pompeu

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

O criado de Anatole France

Folha da Manhã

São Paulo/SP

O primeiro Lampião

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Através do Folk-Lores

Gazeta de Notícias

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

O Brahmane e o Burro

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

O Phenomeno do
Banditismo

Folha da Manhã

São Paulo/SP

A Cidade Martyr

A Notícia

Espirito Santos
do Pinhal/SP

A passagem de Humaytá
esclarecimento do sr.
Gustavo Barroso

O Jornal

O burro viajado
Através do Folk-Lores

Notas literárias: Gustavo
Medeiros e
Barroso - Através do FolkAlbuquerque
Lores
Dr. Gustavo Barroso

João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte

Fon-Fon

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Gazeta de Notícias

Ceará

Jornal do
Comércio
Folha da Manhã

São Paulo/SP
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69

14/04/1928

70

16/04/1928

71

17/04/1928

72

20/04/1928

73

22/04/1928

74

23/04/1928

75

24/04/1928

76

11/05/1928

77

17/05/1928

78

19/05/1928

79

19/05/1928

80

24/05/1928

81

25/05/1928

82

26/05/1928

83

27/05/1928

84

31/05/1928

85

jun/28

86

01/06/1928

87

06/06/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

ABL - Academia
Brasileira de Letras

ABL - Academia
Brasileira de Letras
MHN - Museu
Histórico Nacional
ABL - Academia
Brasileira de Letras

ABL - Academia
Brasileira de Letras

ABL - Academia
Brasileira de Letras

João do
Norte
João do
Norte
Gustavo
Barroso
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
Claudinier
Martins
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
Gustavo
Barroso
João do
Norte
João do
Norte

Maioridade

Fon-Fon

Rio de Janeiro/RJ

As escarradeiras

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Joio

Diário Popular

São Paulo/SP

A Republica

Curitiba/PR

Os campos geraes do
Paraná: um brilhante artigo
do notável escriptor Gustavo
Barroso
O bracelete de Saphyras
Tarzans e Jaguarus
Carta Aberta
O Mathusalem de Oiro
D. Sebastião no Nordeste

Correio da Manhã
Folha da Manhã

São Paulo/SP

Folha do Comercio

Campos

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Correio da Manhã

O português, lingua
internacional

A Manhã

O Homem de Preto

Fon-Fon

A Bandeira do 26

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Cuidado, consules!

Gazeta

São Paulo/SP

O professor, o poeta, o
livreiro e o critico

A Manhã

Os cabras do Quixeramobim

Correio da Manhã

O Cyclo do Kibungo

Correio da Manhã

O Batalhão de Santos

America

Cangaceiros coroneis e
generaes

A Manhã

Africa e Bahia

Folha da Manhã

Rio de Janeiro/RJ

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

272

88

07/06/1928

89

09/06/1928

90

12/06/1928

91

13/06/1928

92

15/06/1928

93

16/06/1928

94

19/06/1928

95

22/06/1928

96

23/06/1928

97

23/06/1928

98

24/06/1928

99

26/06/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

ABL - Academia
Brasileira de Letras

ABL - Academia
Brasileira de Letras

101 30/06/1928
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso

ABL - Academia
Brasileira de Letras

João do
Norte
João do
Norte
Gustavo
Barroso

103 05/07/1928
104 06/07/1928
105 07/07/1928

Gustavo
Barroso
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte

100 29/06/1928

102 01/07/1928

João do
Norte
João do
Norte
Leonardo
Motta
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte

O major Sousa
Os "balaios" da política
Velharias etiquetas como
novidades...
O favor do defunto
Amar a America e esquecer
a Europa

Correio da Manhã
A Manhã
Minas Gerais

Bello
Horizonte/MG

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Correio da Manhã

O pé de garrafa

Folha da Manhã

Tudo é velho ...

A Manhã

Bahiano dorminnhôco

Correio da Manhã

A tarefa do sr. Mattos
Peixoto

A Manhã

O monumento ao libertador

Fon-Fon

O Folk-Lore no mundo.
Conferencia realizada na
Escola Polytechnica a
convite da Associação
Brasileira de Educação

Correio da Manhã

Os lobos de Oscar Wilde

A Manhã

O oiro do ouvidor Cardoso
Riqueza abandonada

Correio da Manhã
A Manhã

O Folk-Lore no Brasil,
esboço da evolução do
estudo do nosso Folk-Lore

Correio da Manhã

A linha de caxias

Correio da Manhã

As bandeiras de Avahi

A Manhã

Capuxo de Algodão

O Ceará

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
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106 07/07/1928
107 10/07/1928
108 12/07/1928
109 13/07/1928
110 16/07/1928
111 17/07/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

112 20/07/1928
113 23/07/1928
114 26/07/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

115 26/07/1928
116 27/07/1928
117 28/07/1928

118 30/07/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

119 31/07/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

120 02/08/1928
121 03/08/1928
122 04/08/1928
123 05/08/1928
124 05/08/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
Aureliano
Leite
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte

João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

De Barcelona, carta de
Gustavo Barroso

Fon-Fon

O Samburá sangrento

Primeira

Rio de Janeiro/RJ

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Lopismo Brasileiro
Os Westerloos do Brasil
Um criminoso que merece
estatua
Joio, não: Joia
Mortos vivos e perigosos...
O desejo de ser cretino
A mui nobre arte da
falcoaria
As egrejas de Minas e a Sé
Velha da Bahia
O Platonismo de Augusto
Comte
O Almirante
A Academia em Crise, por
causa de um rodapé do sr.
Gustavo Barroso ao Barão
de Ramiz ...
A mui nobre arte da
falcoaria
Margarita Abella Caprile
Envelhecer com dignidade

A Manhã
Gazeta

São Paulo/SP

Folha da Manhã
Manhã
Folha da Manhã

São Paulo/SP

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Correio da Manhã
A Manhã
Fon-Fon

A Esquerda

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Correio da Manhã
A Manhã

O Tabu dos Morros

Diário de Notícias

O Diccionário da Academia

Correio da Manhã

O Tabu dos Morros

Diário de Notícias

Porto Alegre

Porto Alegre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

274

João do
Norte

125 10/08/1928
126 11/08/1928
127 12/08/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

128 12/08/1928
129 14/08/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

130 16/08/1928
131 17/08/1928

João do
Norte
Gustavo
Barroso

ABL - Academia
Brasileira de Letras

132 18/08/1928

João do
Norte
Anderson
Magalhães
João do
Norte

133 19/08/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

João do
Norte

134 23/08/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

João do
Norte
João do
Norte

135 24/08/1928

136 25/08/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

137 25/08/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

138 25/08/1928
139 26/08/1928

João do
Norte
João do
Norte
Gustavo
Barroso

Coronelismo e
cangaceirismo
Rudyard Kipling e Gustavo
Barroso
Poetas e estrellas
O macaco que só olha para o
seu rabo
Humorglobinas a palavra é
de ouro
O Ceará e José de Alencar
O Diccionário da Academia
Fronteiras do Brasil
Estrellas e poetas:
Raymundo Corrêa - Heredia
Camões - Dante
Centauros e Poetas: Homero
- Ovidio - Valerio - Flaccus
- Dante - Ruben - Dario
Os cacheados, avós dos
cangaceiros
Á maneira das tardes de
"Les Annales". A
conferencia de hoje, no
"Lycée Francais", do sr.
Gustavo Barroso
Poetas e centauros: Ruben
Dario - Maurice Guérin Lecomte de Lisle - Heredia Albert Lamarin
Espontaneo, verdadeiro e
bello
O Baile de Santanaz

Correio da Manhã
Fon-Fon
Folha da Manhã

São Paulo/SP

Diário de Notícias

Porto Alegre

O Globo
Correio da Manhã
A Esquerda

Curitiba/PR

A Manhã

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Correio da Manhã

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

A Notícia

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Folha da Manhã

São Paulo/SP

A Manhã
Diário de Notícias

Porto Alegre
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140 30/08/1928

MHN - Museu
Histórico Nacional

141 02/09/1928
142 05/09/1928

Companhia Editora
Nacional

143 06/09/1928

144 07/09/1928

146 09/09/1928

148 14/09/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

149 14/09/1928
150 14/09/1928
151 15/09/1928
152 16/09/1928
153 21/09/1928
154 22/09/1928
155 24/09/1928

Gustavo
Barroso
Aureliano
Leite
João do
Norte

MHN - Museu
Histórico Nacional

145 08/09/1928

147 10/09/1928

"Museu Histórico" ou
belchior de bagagens? O
Almirante José Carlos de
Carvalho resolveu legar á
posteridade todas as suas
reliquias..

ABL - Academia
Brasileira de Letras

João do
Norte
Gustavo
Barroso
João do
Norte

O Café e o Nordeste
"A Guerra do Lopez",
Gustavo Barroso
Colcha de retalhos
Uma reliquia para o Museu
Histórico, o prelo que
imprimiu os primeiros
versos de Gonçalves Dias
doado pelo governo do
Maranhão
Moreira da Rocha versus
Mauricio de Lacerda

Diário de Notícias

Porto Alegre

Diário Popular

São Paulo/SP

A Manhã

Correio da Manhã

A Manhã

A excepção brasileira

Diário de Notícias

Porto Alegre

De uma velha carteira

Folha da Manhã

São Paulo/SP

O Nordeste

Ceará

Gustavo Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso
João do
Norte
João do
Norte
Gustavo
Barroso

A Esquerda

Maurício tomou o bonde
errado ....

Manhã

A hypertrophia do executivo

Gazeta

São Paulo/SP

O sertão e o Mexico

Correio da Manhã

A faca de Solano Lopez

Diário de Notícias

Porto Alegre

Salve ladrões!...

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Carteira de notas

A Manhã

O Pé da Lei

Diário de Notícias

Porto Alegre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

276

156 28/09/1928
157 29/09/1928
158

out/28

159 03/10/1928

MHN - Museu
Histórico Nacional
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

160 05/10/1928
161 07/10/1928
162 08/10/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

163 09/10/1928
164 13/10/1928
165 13/10/1928
166 14/10/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Companhia Editora
Nacional

170 21/10/1928
171 26/10/1928
172 27/10/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

173 27/10/1928
174 29/10/1928

João do
Norte
Gustavo
Barroso
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte

Gustavo
Barroso

169 19/10/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Um paiz sem deuses
proprios

A Manhã

A espada de Dom Pedro II

Fon-Fon

João Ribeiro Diccionario

ABL - Academia
Brasileira de Letras

167 14/10/1928
168 17/10/1928

João do
Norte
João do
Norte

João do
Norte
Gustavo
Barroso
João do
Norte
João do
Norte
Gustavo
Barroso
Pedro
Cearense

Estado de São
Paulo

Livros novos: A Guerra do
Lopez

Correio da Manhã

O Diccionário da Academia

Correio da Manhã

Pena de Morte

Diário de Notícias

Porto Alegre

Folha da Manhã

São Paulo/SP

O pae de Antonio Silvino
O Diccionário da Academia

Correio da Manhã

Notas de Leitura

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Caderno Velho

Folha da Manhã

São Paulo/SP

A Guerra do Lopez, o que é
o novo livro do sr. Gustavo
Barroso

Correio da Manhã

As bêstas da verdade

Diário de Notícias

Chonica Literaria: Gustavo
Barroso (João do Norte) - A
Guerra do Lopez
A medalha de MonteCaseros

Jornal do Brasil
Correio da Manhã

Os póços vasios

Diário de Notícias

A divida de Leandro Gómez

Correio da Manhã

O castigo de Paysandú

Porto Alegre

Porto Alegre

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Os nossos trophéus

Diário de Notícias

Porto Alegre

João do Norte e sua obra
literaria

Correio da Manhã

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

277

175 31/10/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso

176

ABL - Academia
Brasileira de Letras

João do
Norte

nov/28

Homenagem aos jornalistas
Andrade Furtado e Giberto
Camara
O heroico "Villa del Salto"
"Era un barquito muy
valiente"

O Nordeste

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Ouropretano

Ouro Preto/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

177 01/11/1928

MHN - Museu
Histórico Nacional

Desfez-se o logro?

178

MHN - Museu
Histórico Nacional

Série Especial para o
Serviço Aereo

Boletim da
Sociedade
Philatelica Paulista

Ouro Preto, a cidade sagrada

Correio da Manhã

O Diccionário da Academia

O Jornal

Uma carta de Gilberto
Camara ao jornalista Placido
Castello. A quem o Ceará
fica devendo o monumento
ao cantor de "Iracema"

Jornal do
Comércio

nov/28

179 03/11/1928
180 04/11/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gilberto
Camara

181 05/11/1928

182 11/11/1928
183 12/11/1928
184 14/11/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

185 15/11/1928
186 18/11/1928
187 19/11/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

188 19/11/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

189 20/11/1928

João do
Norte
Dacio
Tavares

ABL - Academia
Brasileira de Letras

João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
Gustavo
Barroso

O grande culpado
A homenagem do coquimbo

Folha da Manhã

Pelo Brasil de amanhã

Folha da Manhã

A Casa de Marilia

Correio da Manhã

Os Chalaças da Republica

Diário de Notícias

Na prefeitura falou o
academico Gustavo Barroso
João do
Norte

Diário de Notícias

Um dia de D. Pedro I
Como foi celebrado o "Dia
da Bandeira". No patio
central do edificio da
Prefeitura realizou-se a
cerimonia que há varios

Porto Alegre

São Paulo/SP

Porto Alegre

O Globo
Foha da Manhã

Correio da Manhã

São Paulo/SP

278

annos se repete, tendo falado
o academico Gustavo
Barroso

190 23/11/1928

MHN - Museu
Histórico Nacional

191 24/11/1928
192 25/11/1928
193

dez/28

ABL - Academia
Brasileira de Letras

194

dez/28

MHN - Museu
Histórico Nacional

196 02/12/1928
Companhia Editora
Nacional

Elias
Mallmann

198 06/12/1928

199 08/12/1928
200 12/12/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

201 12/12/1928
202 13/12/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

203 14/12/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

204 15/12/1928

M. O.
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

195 01/12/1928

197 05/12/1928

Octavio
Jorge
João do
Norte
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Gustavo
Barroso
João do
Norte
João do
Norte

João do
Norte
Gustavo
Barroso

Mauricio e Gustavo
D. Pedro I e D. Pedro II,
pessimos poetas
As bandeiras europeias na
América
Bastião come-fogo. Conto
de João do Norte
Notas bilbiographicas.
Gustavo Barroso (João do
Norte) - A Guerra do Lopez
O pae da aviação
A pomada victoriosa
"A Guerra do Lopez", um
novo livro de Gustavo
Barroso
Palanque literario. A
literatura historica. "A
Guerra do Lopez" de
Gustavo Barroso
O Brasil de luto
Os judeus e a China
O exercito brasileiro em
Buenos Aires
O sr. Gustavo Barroso
descobriu que no Brasil há
falta de civismo
O Lopismo de O'Leary
A contenda entre a Bolivia e
o Paraguay

Estado do Pará
Correio da Manhã
Diário de Notícias

Porto Alegre

Revista Sousa
Cruz
O Philatelista

Rio de Janeiro/RJ

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Diário de Notícias

Porto Alegre

O Povo

Fortaleza/CE

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Diário do Ceará

Fortaleza/CE

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Fon-Fon

Rio de Janeiro/RJ

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Correio da Manhã
Diário Carioca
Folha da Manhã
A Gazeta

São Paulo/SP

279

205 16/12/1928
206 18/12/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

207 18/12/1928
208 22/12/1928

ABL - Academia
Brasileira de Letras

209 26/12/1928
210 27/12/1928

MHN - Museu
Histórico Nacional

211 27/12/1928
212 28/12/1928
213 29/12/1928
214 29/12/1928

MHN - Museu
Histórico Nacional
ABL - Academia
Brasileira de Letras

216 29/12/1928
217 30/12/1928
218 30/12/1928
219 02/01/1929
220 04/01/1929

222 05/01/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras

O paiz das comidas
O occultismo e a etymologia
Os heroes negros
A confiança de Venancio
Flôres
A Execução de Leandro
Gomez

Porto Alegre

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Correio da Manhã
Folha da Manhã

São Paulo/SP

Correio da Manhã
Gazeta do Povo

Santos/SP

Em torno do Chaco Boreal

A Gazeta

São Paulo/SP

Museu Histórico Nacional

Gazeta do Povo

Santos/SP

O Nordeste

Ceará

Gustavo Barroso
Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
João do
Norte
João do
Norte

Diário de Notícias

Museu Histórico Nacional

Dr. Gustavo Barroso

MHN/ABL

215 29/12/1928

221 05/01/1929

Gustavo
Barroso
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
João do
norte
João
Paulista
Gustavo
Barroso
João
Paulista

Quinze Contos

Diário do Ceará
Diário de Notícias

Herbert Hoover, amigo do
Brasil

Fon-Fon

A licção nipponica

A Gazeta

Os Paraguayos contra Rozas

Porto Alegre

São Paulo/SP

Correio da Manhã

Hoover através das
Américas

A Gazeta

São Paulo/SP

A Beldroéca

A Gazeta

São Paulo/SP

Domingo litterario: "Os
Mythos Amerindios"

A Ordem

Os caminhos da morte

Correio da Manhã

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

280

223 06/01/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras

224 09/01/1929

MHN - Museu
Histórico Nacional

225 09/01/1929
226 13/01/1929
227 15/01/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

228 16/01/1929
229 23/01/1929
230 23/01/1929
231 25/01/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras

234 31/01/1929
235

fev/29

236 02/02/1929
237 06/02/1929
238 08/02/1929
239 12/02/1929

João do
Norte
Gustavo
Barroso
João do
Norte
João do
Norte
João do
Norte
Gustavo
Barroso

ABL - Academia
Brasileira de Letras

232 25/01/1929
233 31/01/1929

Na illustre companhia ... O
livro "Amelia de
Leuchtemberg", de Maria
Junqueira Schmidt, mereceu
menção honrosa da
Academia Brasileira
O Club dos Bandeirantes do
Brasil faz entrega, ao Museu
Histórico Nacional, de uma
valiosa tela

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

O Globo

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Os caminhos da morte

Correio da Manhã

Os jornaes estrangeiros no
Brasil

Diário de Notícias

A potabilidade do oiro

Folha da Manhã

Os caminhos da morte

Correio da Manhã

Ensino amoral e ensino
religioso
O inquerito sobre a
honestidade
Amigos de Ouro Preto

João do
Norte
Antonio
Salles
João do
Norte
Pedro
Calmon
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
João do
Norte

Correio da Manhã

Porto Alegre

O Paiz
A Gazeta

São Paulo/SP

Oito de Julho

Ouro Preto/MG

Satellites do Brasil

Correio da Manhã

Ao Romão do "Fon-Fon"

Correio do Ceará

A maluquice do Capitão
Diaz

Correio da Manhã

A Guerra das Flores

Gazeta de Notícias

Origens da palavra Brasil

A Gazeta

São Paulo/SP

Exploradores de mysterios

A Gazeta

São Paulo/SP

A prada das loterias

A Gazeta

São Paulo/SP

Folha da Manhã

São Paulo/SP

As lagrimas de Carneiro de
Campos

281

Gustavo
Barroso

240 14/02/1929
241 15/02/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras

242 16/02/1929
243 22/02/1929
244 22/02/1929
245 24/02/1929
246 27/02/1929
247 28/02/1929
248 01/03/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras

249 05/03/1929

MHN/ABL

250 05/03/1929

Companhia Editora
Nacional

252 06/03/1929
253 11/03/1929

255 13/03/1929
256 14/03/1929
257 17/03/1929
258 18/03/1929

MHN/ABL

A sorpresa de Caimbocá
A Guerra das Flores
Os cangaceiros de Chicago
Jacaré versus policia
O rebenque de Iataiti-Cora

Gazeta
A Platéa

São Paulo/SP

A Gazeta

São Paulo/SP

Correio da Manhã
Jornal do Brasil
Diário de Notícias

Porto Alegre

A Gazeta

São Paulo/SP

Correio da Manhã

"A Guerra das Flores"

Jornal do
Comércio

Conferencias

O Jornal

Livros novos: A Guerra do
Flores - Gustavo Barroso
(João do Norte)

Ceará

O Nordeste

Ceará

Um chôro de criança ...

Folha da Manhã

São Paulo/SP

O fiador dos cavadores

Gazeta

São Paulo/SP

A reprehensão de
Tamandaré

Folha da Manhã

São Paulo/SP

W. W.

Linguagem academica ...

Diário Carioca

Gustavo
Barroso

O Bispo das Vaccas, uma
burla histórica - como o
dictador Rosas se divertia

Gazeta

João do
Norte
Gustavo
Barroso
João do
Norte

251 05/03/1929

254 13/03/1929

Gustavo
Barroso
João do
Norte
Affonso
Celso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
João do
Norte
Max
Monteiro

As causas da Guerra do
Paraguay
O tumulo de Osorio Duque
Estrada
O Congresso da Lingua
Brasileira

João do
Norte
Gustavo
Barroso
João do
Norte

O café de Lomas Valentinas

Correio da Manhã

Um apogogo historico

Diário de Notícias

As assignaturas de
Uruguayana

Folha da Manhã

São Paulo/SP

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

282

Gustavo
Barroso

259 22/03/1929

260 23/03/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras

O candomblé de Rosas

Gazeta

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

O centenário de José de
Alencar, Gustavo Barroso
irá ao Ceará inaugurar a
estatua do grande romancista

Gazeta

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

O Paiz

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Gazeta de Notícias

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

261 23/03/1929

Affonso
Celso

A Guerra do Lopez

262 24/03/1929

Gustavo
Barroso

O México e o Catholicismo,
conferencia realizada na
Sociedade Juridica de Santo
Ivo pelo dr. Gustavo Barroso

A Cruz

Rio de Janeiro/RJ

El Monumento al Libertador

El Comercio

Quito

João do
Norte
João do
Norte
Gustavo
Barroso

263 24/03/1929
264 26/03/1929
265 31/03/1929

266 02/04/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras

267 02/04/1929

MHN/ABL

268 03/04/1929
269 04/04/1929
270 04/04/1929

271 06/04/1929

272 06/04/1929
273 07/04/1929

Companhia Editora
Nacional
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

O perído das macachas

Correio da Manhã

Creio no Rio Grande!

Gazeta

O centenario de Alencar, o
dr. Gustavo Barroso será
hospede do Governo
Cearense
O centenario de José de
Alencar, o dr. Gustavo
Barroso hospede no Ceará
Chronica literária.

Gustavo
Barroso

ABL - Academia
Brasileira de Letras
João do
Norte
João do
Norte

Jornal do Brasil

Jornal do Brasil

Fortaleza

O Paiz

Cabellos de pedra

Gazeta

Academia Brasileira, a
ultima sessão - O concurso
de erudição - As
commissões julgadoras do
concurso

Jornal do
Comércio

Serras do mar azul

Fon-Fon

A batalha dos Santos lugares

São Paulo/SP

Correio da Manhã

São Paulo/SP

283

274 07/04/1929
275 09/04/1929
276 12/04/1929
277 12/04/1929
278 17/04/1929
279 20/04/1929
280 20/04/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
Academia
Catharinense de
Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

281 24/04/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras

282 27/04/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Gustavo
Barroso

284 28/04/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso

286 02/05/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso
João do
Norte

287 04/05/1929
288 06/05/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras

289 09/05/1929
290 11/05/1929

ABL - Academia

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a

Porto Alegre

Argentinismo de Urquiza

Gazeta

São Paulo/SP

O perigo do Shake-Hands

A Gazeta

São Paulo/SP

Academia Catharinense de
Letras

Folha Nova

Florianopolis/SC

O menino da cabeça de
carneiro

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Partido Odontologico

Folha da Manhã

O Symbolo do Mexico. Um
brazão tradicional, lendário
e histórico - A aguia azteca,
signo de um destino
Gustavo Barroso

285 29/04/1929

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

Diário de Notícias

Gustavo Barroso

João do
Norte
João do
Norte

283 27/04/1929

Lidador

Caxias e Porto Alegre em
Buenos Aires
Luar de Sangue

A Gazeta

Gazeta

Fon-Fon
Correio da Manhã
Folha da Manhã

São Paulo/SP

Os judeus na America précolombiana. As tribus
perdidas de Israel - Os
judeus no Extreno Oriente Um problema de archeologia
americana

Gazeta

São Paulo/SP

Um apologo histórico

Gazeta

São Paulo/SP

O trophéo de Manuelita
C'est trop fort
A gratidão de Montevidéo
Dr. Gustavo Barroso

Correio da Manhã
Gazeta
Correio da Manhã
O Ceará

São Paulo/SP

284

Brasileira de Letras
291 11/05/1929
292 14/05/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras

293 15/05/1929
294 18/05/1929
295 19/05/1929
296 20/05/1929

MHN/ABL

297 20/05/1929
298 22/05/1929
299 22/05/1929
300 23/05/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

302 31/05/1929

303 31/05/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras

304 31/05/1929

João do
Norte

jun/29

307 04/06/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Correio da Manhã

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

O Globo

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
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Lanceta e cauterio

Gazeta

São Paulo/SP

Urquiza e Grenfell

Folha da Manhã

São Paulo/SP

O Páu de Sebo

Folha da Manhã

São Paulo/SP

A energia de Honorico
Hermeto

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Gustavo Barroso

A Luva

Bahia

Presentes symbolicos

Gazeta

São Paulo/SP

A espada de San Martin

Gazeta

São Paulo/SP

Folha da Manhã

São Paulo/SP

O Imparcial

Bahia

Violino e Violão

A festa da Mashorga

Um idealista
Asinus Aureus
Gustavo Barroso e o Ceará a
data do nascimento de José
de Alencar
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Fon-Fon

Os circulos internacionaes
amazonenses, preparam
homenagens ao escriptor
Gustavo Barroso
Gustavo
Barroso
João do
Norte

1930 1º Semestre

A lanterna magica

O centenário de Alencar, a
brilhante oração do sr.
Gustavo Barroso
João do
Norte

ABL - Academia
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Barroso
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Norte
João do
Norte
João do
Norte

Barroso

Gazeta

São Paulo/SP

Correio da Manhã
Fon-Fon

O mau agouro

Salão de Leitura

Quando nasceu José de
Alencar?

Jornal do Brasil

São Paulo/SP
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311 09/06/1929

Gustavo
Barroso
João do
Norte
J. M.
Fernandez
Saldaña
João do
Norte

Monarchia e republica

Gazeta

São Paulo/SP

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Leandro Gómez y Goyo
Suárez

la Mañana

Montivideo

As mulheres e as cabeças
dos homens...

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Os trapeiros

312 11/06/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Dr. Gustavo Barroso

O Povo

Fortaleza/CE

313 11/06/1929

MHN/ABL

Dr. Gustavo Barroso

A Razão

Ceará

314 12/06/1929

MHN/ABL

O embarque hontem do Dr.
Gustavo Barroso

315 13/06/1929

ABL - Academia
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ABL - Academia
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Dr. Gustavo Barroso
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Dr. Gustavo Barroso
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O plano Z
Viajante: Dr. Gustavo
Barroso
Gustavo Barroso passará,
domingo, pela Bahia

João do
Norte

320 14/06/1929

323 16/06/1929

Gustavo
Barroso

Um livro Guaraby
Gustavo Barroso de volta a
sua viagem ao norte passa
hoje o illustre escriptor
Gustavo Barroso passará
hoje pelo nosso porto o
illustre escriptor brasileiro
A passagem do Academico
Gustavo Barroso

João do
Norte

Diário do Ceará
Gazeta

São Paulo/SP

Correio do Ceará
Diário de Notícias
Jornal do
Comercio
Diário de
Pernambuco
Folha da Manhã

Bahia
Recife/PE

São Paulo/SP
Maceio/AL

Jornal de Alagoas
A Tarde

Bahia

A hierarchia da familia

Correio da Manhã
Jornal de Alagoas

Maceio/AL

Diário Official

Maceio/AL
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Gustavo Barroso
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329 18/06/1929
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332 19/06/1929

MHN/ABL

333 19/06/1929

MHN - Museu
Histórico Nacional
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Um craneo de sóba africano
Viajante: Dr. Gustavo
Barroso
De volta da terra natal o sr.
Gustavo Barroso e as festas
de Alencar
Ainda a recepção de
Gustavo Barroso, na Bahia.
O discurso do prof.
Bernardino de Souza

Gustavo
Barroso

João do
Norte

337 23/06/1929
338 26/06/1929

Um hymno á Bahia. O
academinco Gustavo
Barroso canta as glorias da
terra. A recepção do
Instituto Histórico
Gustavo Barroso: a sua
passagem, domingo, pela
Bahia
João do
Norte

330 18/06/1929

334 20/06/1929

Gustavo Barroso entre nós
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O Cabo Nehemias
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Diário da Bahia
Folha da Manhã

São Paulo/SP

Gazeta de Notícias
O Globo

Diário de Notícias

Bahia

Gazeta

São Paulo/SP

Correio do Ceará

O regresso de Gustavo
Barroso

Fon-Fon

Um novo collaborador de "A
Ordem"

Correio da Manhã
A Ordem

Rio de Janeiro/RJ

339 28/06/1929

João do
Norte

História falsificada

340 30/06/1929

João do
Norte

O domingo literário "A vida
de Joaquim Nabuco"

Gustavo
Barroso

O peorador...

Gazeta

São Paulo/SP

A especulação commercial

Gazeta

São Paulo/SP
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342 04/07/1929
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ABL - Academia

1930 1º Semestre

Diário de Notícias

Chegou João do Norte

Bohemia Militar

Barroso

Correio da Manhã
A Ordem
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Amor com amor se paga...

Gazeta
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Volveu ao Rio o escriptor
Gustavo Barroso

O Nordeste
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Mitre em Uruguayana

ABL - Academia
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Gustavo
Barroso

Uma civilização precolombiana. A civilização
Chibcna - O livro de Miguel
Triana - Mysterios e
curiosidades do continente
americano
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O Oitizeiro do Rosário
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O domingo literário: A vaga
de Luiz Murat na Academia
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353 24/07/1929

Correio da Manhã

1930 1º Semestre

João do
Norte
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Alterações fraternaes

Barroso
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da belleza
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Alcibiades
Delamare
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Norte
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Fé punica
São Paulo e a successão
O Domingo Literário: "O
Bom Combate"
Uma semana na Paulicéa há
um seculo. A viagem de
D'Orbigny á America - Do
Rio a São Paulo - em 1828
O vencedor de caseros
O "Benjamin" da Academia
...
O domingo litterario: "O
Brasil na America"
Pague e não bufe ...
Presagio cruel

Correio da Manhã

Gazeta

Correio da Manhã
A Gazeta
A Ordem

A Gazeta
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Gazeta de Notícias
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A Gazeta
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Gustavo
Barroso

Uma chronica de Gustavo
Barroso
O Caminho Velho do Sertão,
a Demonsthenes de
Carvalho
O Beverinismo
O domingo letterario:
"Lições de Eugenia"
A proposito da successão
presidencial. A sessão
histórica da Camara Incongruencias e
incoherencias - Alhos e
bugalhos - O nó Gordio
O domingo litterario: A
covenção preliminar de paz
de 1828
A lição do Emerson

A proposito da successão. O
"povo" no liberalismo ... Gustavo
As legitimas aspirações e
Barroso
propositos dos liberaes - O
leão da Metro Goldwns - A
frente única furada
A rehabilitação de Lopez, a
Hugo Victor proposito de um artigo de
Gustavo Barroso
A quinzenada industria
Gustavo
brasileira. O manifesto do
Barroso
Club dos Bandeirantes do
Brasil
João do
O domingo litterario "A vida
Norte
de José de Alencar "
O Mordomo da Candidatura
de Prestes
Gustavo Barroso
Gustavo Barroso
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Diário de São
Paulo
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Gustavo
Barroso

O domingo litterario. "El
A Ordem
Alma de Andalucia"
O Brasil dos brasileiros de
que falará hoje Gustavo
Barroso na Faculdade de
Diário da Ebite
Direito. Instantes de palestra
com o distincto escriptor
Leituras e conferencias: O
Brasil dos brasileiros, pelo
O Estado de São
sr. Gustavo Barroso, no
Paulo
Centro Academico Onze de
Agosto
A proposito da successão. O
fogacho da agitação
parlarmentar - A attitude dos
paulistas - Nova mentalidade
A Gazeta
brasileira - Onde ella se
acha? - Falso liberalismo - A
Imprensa e a successão
"O Brasil dos Brasileiros" o
que foi a conferencia
realizada hontem na
Diário da Noite
Faculdade de Direito por
Gustavo Barroso
"O Brasil dos Brasileiros" a
conferencia que o sr.
Diário de São
Gustavo Barroso proferiu
Paulo
hontem na Faculdade de
Direito
Centro Academico XI de
Agosto, uma conferencia do
Folha da Manhã
escriptor Gustavo Barroso
Na Faculdade de Direito a
brilhante conferencia
Correio Paulistano
hontem realizada por
Gustavo Barroso
"O Brasil dos Brasileiros" a
conferencia hontem de
A Gazeta
Gustavo Barroso, na

Barroso
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Gustavo
Barroso

Phebo e Zeus

João do
Norte

O Domingo litterario: O
charuto de Solano Lopez

Gustavo
Barroso

A proposito da successão. A
claque do Congresso - Os
actores e os políticos - Os
cegos - As ameaças - Um
documento de verdadeiro
liberalismo - As urnas e as
armas - "Um valiente para
otro valiente" ...

Gustavo
Barroso

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
João do
Norte

390 06/09/1929

391 07/09/1929

Gustavo
Barroso

O Brasil dos brasileiros
(conferencia proferida antehontem, na Faculdade de
Direito de São Paulo pelo
illustre escriptor Gustavo
Barroso
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Histórico Nacional
João do
Norte
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De Re Rustica

A Gazeta
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"O Brasil dos Brasileiros"
Expressivo telegramma do
academico Gustavo Barroso

O Globo
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A Ordem
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A senhora do Paço de
Paguim
O domingo litterario: "As
edições allemãs dos Cantos
de Gonçalves Dias"
Os intellectuaes terão
deixado, mesmo, de ser
"trouxas"? Como o sr. João
do Norte descobriu que
Homero dá leite...
O domingo litterario: O Mez
de Michiewicz
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Gustavo
Barroso

João do
Norte
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

O manto de Pedro II foi,
hoje, para o Museu Histórico
Nacional. A corôa e o
sceptro do monarcha, porém,
continuaram no cofre do
Thesouro
Succedaneos do
sebastianismo
Da Avenida Passos á Ponta
do Calabouço, o passeio de
taxi do manto de D. Pedro II
do Thesouro ao Museu
Histórico
O domingo litterario:
"Silveira Martins"
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São Paulo/SP
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A Guerra do Rosas

403 25/09/1929

Companhia
Melhoramentos

404 26/09/1929
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Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso

405 26/09/1929

ABL - Academia

Gustavo

A Ordem

A vaia da magreza

400 21/09/1929

Companhia Editora
Nacional

Diário do Ceará

São Paulo/SP

ABL - Academia
Brasileira de Letras

402 25/09/1929

São Paulo/SP

Gazeta

399 21/09/1929

João do
Norte

A Gazeta

O separatismo gaúcho

A festa da arvore no Horto
Florestal. Foi brilhantte a
cerimonia da manhã de hoje.
A oração do sr. Gustavo
Barroso

401 22/09/1929

A Noite

O domingo litterario:
"Traços da evolução
economica do Brasil"
Gustavo Barroso - A Guerra
do Rosas
Livros novos: "Atravez dos
Folk-Lores", Gustavo
Barroso
A origem dos ciganos. Sua
patria e sua lingua - O
caminho de suas migrações Um mistério da história - O
ciganos no Brasil
O heroe do Binoculo

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

O Globo

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

A Ordem

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Jornal do Brasil

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Diário Popular

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

A Gazeta

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

A Gazeta

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo

18 - 1929 1º Semestre a

292

Brasileira de Letras
406 28/09/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras

407 29/09/1929

Companhia Editora
Nacional

408 29/09/1929
409 29/09/1929
410 02/10/1929
411 04/10/1929
412 05/10/1929
413 08/10/1929
414 11/10/1929
415 14/10/1929

Companhia Editora
Nacional
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

MHN - Museu
Histórico Nacional
ABL - Academia
Brasileira de Letras

João do
Norte
João do
Norte
Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

ABL - Academia
Brasileira de Letras

417 17/10/1929
ABL - Academia
Brasileira de Letras

419 20/10/1929
420 23/10/1929
421 24/10/1929
422 25/10/1929
423 25/10/1929

João do
Norte
Pedro
Calmon
Gustavo
Barroso
João do
Norte
Luis
Sucupira
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Companhia Editora
Nacional

416 14/10/1929

418 18/10/1929

Barroso
Os livros novos: "A Guerra
do Rosas", de Gustavo
Barroso (João do Norte)
Gerra do Rosas - Gustavo
Barroso
O domingo literario: Os
iniciado da America
A Guerra do Rosas
Os symbolos imperiais
A escolta de Alvear
Livros novos: A Guerra do
Rosas

A Republica

Curitiba

Gazeta
A Ordem
Gazeta de Notícias
Selecta
Correio da Manhã
O Nordeste

Ceará

O novo calendário

A Gazeta

São Paulo/SP

A lingua brasileira

A Gazeta

São Paulo/SP

A Guerra do Rosas Gustavo Barroso (o João do
Norte)
O domingo litterario: "A
Tradição e as Lendas"
Domingo litterario: Vida e
morte bandeirante
Artigo 18 Capitulo 26
O domingo litterario: "O
Thesouro de Belchior"
Reliquias Brasileiras:
Chapéos de D. Pedro II

O Paiz
A Ordem
A Ordem
A Gazeta
A Ordem
Selecta
São Paulo/SP

Barroso

1930 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

A lenda de Piracicaba

A Gazeta

Gustavo
Barroso

A bandeira da "Mosquito"
(Episodio da Campanha
Naval de 1825 a 1828)

A Gazeta

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

João do
Norte

Uma façanha de Rivera

Correio da Manhã

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
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424 26/10/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras

425 27/10/1929
426 28/10/1929
427 31/10/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

João do
Norte

428 03/11/1929
429 04/11/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras

MHN - Museu
Histórico Nacional
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

ABL - Academia
Brasileira de Letras

João do
Norte

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
João do
Norte
João do
Norte
Gustavo
Barroso

430 10/11/1929
431 13/11/1929
432 13/11/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras
MHN - Museu
Histórico Nacional

433 16/11/1929
434 20/11/1929
435 22/11/1929
436 24/11/1929
437 26/11/1929
438 29/11/1929
439 30/11/1929
440 02/12/1929
441 08/12/1929
442 11/12/1929

Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

O regulamento do conde de
Lippe
O domingo litterario:
"Jesuschrito Rey"
Mulheres Piratas
O thesouro da lingua
commum
O domingo litterário: Oito
annos de parlamento Poder
pessoal de D. Pedro II

A Gazeta
A Ordem
A Gazeta
A Gazeta

A Gazeta

Domingo litterario: Martha
de Bethania

A Ordem

O papel de Villegaignon

A Gazeta

Reliquias braileiras

Selecta

O salão Juvenal Galeno

Fon-Fon

Reliquias Brasileiras:
Uniformes do Imperador

Selecta

O domingo litterario: "Os
fundamentos da poesia
brasileira"
A batalha naval do Monte
Santiago

A Gazeta

A Gazeta
A Gazeta

Pilheria legislativa

A Gazeta

Um paiz encarcerado

São Paulo/SP

A Ordem

O verdadeiro emprestimo

Domingo litterario: O
Descanso Festivo
Domingo litterario: "Outras
terras e outras gentes"

São Paulo/SP

A Ordem

O culto da força

A bengala de Effimof

São Paulo/SP

São Paulo/SP

São Paulo/SP

A Ordem
A Ordem
A Gazeta

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
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443 11/12/1929
444 14/12/1929
445 16/12/1929
446 18/12/1929
447 19/12/1929

MHN - Museu
Histórico Nacional
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso
João do
Norte

ABL - Academia
Brasileira de Letras

João do
Norte

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso
Max
Monteiro
João do
Norte
João do
Norte
Gustavo
Barroso

448 21/12/1929
449 22/12/1929
450 27/12/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

451 28/12/1929

MHN/ABL

452 29/12/1929

ABL - Academia
Brasileira de Letras

453

jan/30

454 03/01/1930
455 08/01/1930
456 23/01/1930

Rotary
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

457 25/01/1930
458 26/01/1930
459 31/01/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

460 31/01/1930
461

fev/30

462 05/02/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL /Instituto

O maior trophéo da América
do Sul
O alferes negro

Folha da Manhã

Domingo litterario:
"Cochrane, falso libertador
do Norte"

A Ordem

Bibliothecas escolares

A Ordem

"Guerra dos Rosas"

A Ordem

O Pator dos Pastores

Fon-Fon

Domingo litterario: "Ouvir
Estrelas"

A Ordem

Documento sui-generis

A Gazeta

Dr. Gustavo Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
João do
Norte
Max
Monteiro
Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso
Alcebiades

Selecta

Domingo litterario: "De
Patria Homeri"

Rio de Janeiro/RJ

São Paulo/SP

Diário do Ceará
A Ordem

Bibliotecas Escolares

Rotary Brasileiro

Desastres Ferroviários

A Gazeta

Pretos e Amarellos

A Gazeta

Orçamento divino

A Gazeta

Acacia Real

Fon-Fon

"Terra do Sol" - Gustavo
Barroso

Beira-Mar

A Paz de 1828

A Gazeta

A Morte do Cysne

Fon-Fon

Cruzada pela
Alphabetização
Da Academia ao Intuito

São Paulo/SP

São Paulo/SP

São Paulo

A Gazeta

São Paulo

Diário Carioca

Rio de Janeiro

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
16 - 1927 2º Semestre a
1929 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo

18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
E
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
E
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
18 - 1929 1º Semestre a
1930 1º Semestre
E
E
E
E
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463 19/02/1930
464 19/02/1930
465 22/02/1930

Histórico

Delamare

Barroso

ABL - Academia
Brasileira de Letras
MHN - Museu
Histórico Nacional

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Atualidade Brasileira: a
Questão da Sucçessão
Reliquias Brasileiras - uma
Cohetera Paraguaya

MHN - Museu
Histórico Nacional

Gustavo
Barroso

Reliquias Brasileiras - O
Canhão do João de Botas

Correio Paulistano
Selecta

473 22/03/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras

474 26/03/1930

MHN - Museu
Histórico Nacional

Gustavo
Barroso

Reliquias Brasileiras - Os
Paramentos do Padre Feijó

Selecta

475 02/04/1930

MHN - Museu
Histórico Nacional

Gustavo
Barroso

A Guerra do Paraguay

Selecta

467 01/03/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras

468 04/03/1930
469 05/03/1930

MHN - Museu
Histórico Nacional

470 19/03/1930
471 20/03/1930

472 20/03/1930

476 04/04/1930
477 05/04/1930
478 09/04/1930
479 15/04/1930

Resumo da Guerra do
Paraguai

Correio da Manhã

A Sombra de Wilson

A Gazeta

Resumo da Guerra do
Paraguai
Reliquias Brasileiras - O
Tapete de Tibyriçá
Reliquias Brasileiras - Casas
Notaveis
Livro Terra do Sol
(reedição)
Resumo da Guerra do
Paraguai

Os Chronistas Terriveis

Mucio Leão Joaquim Ribeiro
ABL - Academia
Brasileira de Letras
MHN - Museu
Histórico Nacional
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

O Theatro Moribundo
Reliquias Brasileiras - Diogo
Arouche
Uma Estatua muito
Camellestre

Rio de Janeiro

Correio da Manhã

Selecta
Jornal do
Comercio

Rio de Janeiro

Correio da Manhã

A Gazeta

São Paulo

Jornal do Brasil
A Gazeta

São Paulo

Selecta
A Gazeta

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

Selecta

João do
Norte
Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Capitão
Rafael
Danton
Garrastazu
Teixeira
Gustavo
Barroso

466 23/02/1930

São Paulo

São Paulo

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

E
E
E
E
E
E
E
E
E

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

E
E
E
E
E
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480 18/04/1930
481 18/04/1930
482 20/04/1930
483 22/04/1930
484 23/04/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
MHN - Museu
Histórico Nacional
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Reliquiras Brasileiras Porcelanas Históricas

Selecta

O Albatroz e a Galinha

A Gazeta

MHN - Museu
Histórico Nacional

Gustavo
Barroso

Reliquiras Brasileiras - As
Armas de Nossos Avós

Affonso
Celson

A Guerra do Vide'o

485 26/04/1930
486 30/04/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras
Aureliano
Leire

487 02/05/1930
488 04/05/1930
489 06/05/1930
490 07/05/1930

MHN - Museu
Histórico Nacional

491 11/05/1930
492 13/05/1930
493 14/05/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras
MHN - Museu
Histórico Nacional

494 15/05/1930
495 16/05/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras

496 17/05/1930
497 18/05/1930
498 21/05/1930

João do
Norte
Luis
Sucupira
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso
Costafilho

ABL /Instituto
Histórico
MHN - Museu
Histórico Nacional

Livros Novos

Correio Paulistano

São Paulo

Livros Novos

Correio Paulistano

São Paulo

Uma pagina de Gustavo
Barroso
Yde S. Blumenschein Gustavo Barroso - Artur
Mota
Voltizeiros e Obuzeiros
Livros Novos
Reliquias Brasileiras Lembranças de Osório
India Muerta

São Paulo

Hemeroteca Gustavo
Barroso

Selecta
Jornal do Brasil
Tribuna

São
Luiz/Maranhão

Diário Popular

São Paulo

Correio da Manhã
O Nordete

Fortaleza /CE

Selecta
Diário de Notícias

Fortaleza /CE

Os Barrigas-Verdes

Gazeta

São Paulo

Reliquias Brasileiras - da
Nossa Marinha

Selecta

O Rhinoceronte de Carthago

Correio da Manhã

Os Burros e a Tribuna

A Gazeta

Gustavo Barroso e a Nossa
História

Fon-Fon

Medeiros e
Gustavo Barroso
Albuquerque
Gustavo
Reliquias Brasileiras - A
Barroso
Sala Octavio Guinle

Jornal do
Comercio
Selecta

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

São Paulo

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
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501 28/05/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso
Pedro
Calmon
Gustavo
Barroso

502 28/05/1930

MHN - Museu
Histórico Nacional

Gustavo
Barroso

499 25/05/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras

500 27/05/1930

503 30/05/1930
504 31/05/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

505 31/05/1930
506 04/06/1930

MHN - Museu
Histórico Nacional

507 05/06/1930
508 07/06/1930

509 07/06/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras

511 14/06/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras

512 23/06/1930

MHN - Museu
Histórico Nacional

514 02/07/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras
MHN - Museu

Correio da Manhã

A Guerra do Vide'o

Gazeta de Noticias

Vida e Obra de Fridjof
Nanson

A Gazeta

São Paulo

Reliquias Brasileiras Lembranças da Escravidão

Selecta

Um Grito de Brasilidade

Gazeta

São Paulo

A Gazeta

São Paulo

O Comercio

Valença/Ba

Bento Gonçalves
Pobre Brasil! A Fabrica de
Pedra
Reliquias Brasileiras - O
Segundo Reinado
Gustavo Barroso

Selecta
Beira Marc
A Gazeta

São Paulo

O Dr. Aloysio de Castro:
despediu-se e foi substituido
na presidencia da Academia
Brasileira de Letras pelo
academico Gustavo Barroso

A Gazeta

São Paulo

Capitão
Rafael
Danton
Garrastazu
Teixeira

Mais uma Vitima das Arma
de Fogo

Gustavo
Barroso

Gustavo Barroso e a
Presidencia da Academia de
Letras
Reliquias Brasileiras Lembranças do Conde de
Porto Alegre
Academia Brasileira de
Letras
Reliquias Brasileiras - El

Gustavo

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

Bodes Expiatórios

ABL - Academia
Brasileira de Letras

510 13/06/1930

513 25/06/1930

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Max
Monteiro
Gustavo
Barroso

João Varella

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Jornal do
Comercio

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Selecta

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Jornal do Brasil
Selecta

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo

E
E

298

Histórico Nacional
515 03/07/1930
516 18/07/1930
517 19/07/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Barroso
José
Domingues
Gustavo
Barroso

518 20/07/1930
519 26/07/1930
520 01/08/1930
521 02/08/1930

MHN - Museu
Histórico Nacional
MHN - Museu
Histórico Nacional
ABL - Academia
Brasileira de Letras

ABL - Academia
Brasileira de Letras

524 05/09/1930

Gustavo
Barroso
Domingos
Barbosa
Gustavo
Barroso
José
Candido
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

525 13/09/1930

Machado

526 14/09/1930

P. C.

527 16/09/1930
528 20/09/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

529 20/09/1930
530 25/09/1930
531 27/09/1930

E. F. S. Luis - Therezina

ABL - Academia
Brasileira de Letras
MHN - Museu
Histórico Nacional

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso

Barroso
Folha do Povo

Maranhão

O Conto de Ali Babá

A Gazeta

São Paulo

Filigranas

Fon-Fon

Livros e Folhetos

522 22/08/1930
523 04/09/1930

Cristiano

Diário de
Pernambuco

Recife/PE

Cicatrizes Gloriosas

Fon-Fon

O Museu Histórico

Brasil
Contemporâneo

Rio de Janeiro

A Rendição de Berdun

A Gazeta

São Paulo

Tudo Pode Acontecer

Tribuna

São
Luiz/Maranhão

Deus e a Patria

A Noite

Livros Novos

O Nordete

Ceará

Gazeta de Noticias

Montes
Claros/MG

A Gazeta de
Notícias

São Paulo

Centenário de Ministral

A Gazeta

São Paulo

Uma Divida Sagrada

A Gazeta

São Paulo

A Gloria sem Par

Fon-Fon

Um Interprete dos Antigos

A Gazeta

Filigranas

Fon-Fon

Mapirunga
Almas de Lama e de Aço

532 28/09/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso

O Vencedor de Botui:
Epsódio da Campanha
Contra Artigas

533 29/09/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso

A Traição do Ingles

São Paulo

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

O Forte de
Copacabana

Rio de Janeiro

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

A Gazeta

São Paulo

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E
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534 04/10/1930
535 07/10/1930
536 11/10/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

537 29/11/1930
538 08/12/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras

539 09/12/1930

MHN - Museu
Histórico Nacional

540 10/12/1930

MHN - Museu
Histórico Nacional

541 10/12/1930

MHN - Museu
Histórico Nacional

542 11/12/1930
543 12/12/1930
544 20/12/1930

MHN - Museu
Histórico Nacional
MHN - Museu
Histórico Nacional
MHN - Museu
Histórico Nacional

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso

546 20/12/1930
547 24/12/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras

548 24/12/1930

MHN - Museu
Histórico Nacional

549 25/12/1930

ABL - Academia
Brasileira de Letras

550 28/12/1930

ABL - Academia

A Gazeta

São Paulo

Balzac e os Ministros

A Gazeta

São Paulo

O Ovo de Azas

A Gazeta

São Paulo

Uma Grande Lição

Fon-Fon

O Salão dos Embaixadores
O Estrillo do Sr. Gustavo
Barroso - Quem Dará Posse
ao seu Substituto?
Museu Histórico: A
Demissão de Gustavo
Barroso
O Museu Histórico Tem
Novo Director: Foi
Dispensado o Sr. Gustavo
Barroso

Nobrega da
Cunha

João do
Norte
Gustavo
Barroso

545 20/12/1930

Benjamin Crémiex

Exoneração a Pedido

Gustavo

E
E

Correio da Manhã

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

O Globo

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

Diário de Notícias

O Globo

A Crise no Seio de Abrahão
da Academia: O sr. Gustavo
Barroso Renunciará o Logar
de Secretário Geral
A Politica na Academia de

E

E

Ecos

Ponto de Vista - A Demissão
do Sr. Gustavo Barroso

E

Hemeroteca Gustavo
Barroso

O Jornal

Balthazar, Gaspar e
Melchior
A Mais Bella Porta da
Cidade

E

A Patria

A Demissão do Sr. Gustavo
Barroso

Letras e Artes
Neto Junior

Nossa Terra

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

Fon-Fon
Fon-Fon
Correio da Manhã

E
E
E
E
E
E

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

O Jornal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Diário de Notícias

Hemeroteca Gustavo

E

O Nordete

Ceará

300

Brasileira de Letras
551 28/12/1930
552 29/12/1930
553 02/01/1931
554 02/01/1931
555 02/01/1931
556 10/01/1931
557 15/01/1931
558 28/01/1931
559 02/02/1931
560 06/02/1931
561 10/02/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Barroso
Joâo do
Norte
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Costafilho

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Basto
Portela
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Letras
Sherlock Tiradentes

A Gazeta

São Paulo

A Imagem do Mundo

A Gazeta

São Paulo

Gustavo Barroso: Cada Vez
Maior

Fon-Fon

Diário de Navegação: do
Rio de Janeiro a Bremen

Fon-Fon

A Guerra de Artigas

Fon-Fon

Tracts

A Gazeta

São Paulo

As Modernas Polenitzas

A Gazeta

São Paulo

Gesslers

A Gazeta

São Paulo

José 'Dantas

A Gazeta

São Paulo

Tcheka Espitual AntiCommunista

566 26/02/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras

567 29/02/1930

MHN - Museu
Histórico Nacional

Gustavo
Barroso

Reliquias Brasileiras Lembranças da Maçonaria

João do
Norte

Folk-Lore In Brazil

563 22/02/1931

MHN - Museu
Histórico Nacional

564 24/02/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras

565 24/02/1931

568 01/03/1931

Diário de Notícias

A Flor do Itororó

Gustavo
Barroso
Luiz da
Camara
Cascuso
Gustavo
Barroso
Affonso
Celson
Gustavo
Barroso

562 20/02/1931

Barroso

In Cauda venenum
Os Quarenta e um Livros de
Gustavo Barroso
Pau Neles

Hemeroteca Gustavo
Barroso

S. Republica
A Gazeta

São Paulo

A Guerra de Artigas

Jornal do Brasil

Campanha Patriótica

A Gazeta

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

Diário de Notícias
A Tarde

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

Bahia

São Paulo

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Selecta

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Anglo-Brazilian
Chronice

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E
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574 24/03/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso

575 27/03/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso

576 28/03/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras

J. Dias

569 05/03/1931
570 12/03/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

571 14/03/1931
572 19/03/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras

573 21/03/1931

577 30/03/1931
578 10/04/1931
579 11/04/1931
580 14/04/1931
581 24/04/1931
582 29/04/1931
583 31/04/1931
584 03/05/1931
585 12/05/1931
586 12/05/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
MHN - Museu
Histórico Nacional
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Gustavo
Barroso

O Patrimônio Nacionla

A Gazeta

São Paulo

Genese da Poesia

A Gazeta

São Paulo

A Marília

Fon-Fon

O Poeta Symbolo

A Gazeta

Juvenal Galeno

Fon-Fon

Musculos e Ide'as

A Gazeta

A Candidatura do Sr.
Gregório da Fonseca a
Academia Brasileira de
Letras
Academia Brasileira - o
academico João do Norte e a
Candidatura do Sr. Gregório
da Fonseca

Gustavo
Barroso

São Paulo

E
E
E
E
E

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

O Jornal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

A Gazeta

São Paulo

O Gaz do Doutor

A Gazeta

São Paulo

O Brasil em Face-as Prata

Fon-Fon

Livro Novos

A Gazeta

O Crime de Affonso XIII

A Manhã

Antigalhas

E

Diário de Notícias

José Maria de Acosta

Registro Literário
Gustavo
Barroso

São Paulo

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

São Paulo

Jornal do Brasil
A Gazeta

Revelações: A Mentira em
Face da Educação

Diário de Notícias

O Brasil em Face-as Prata

A Batalha

O Brasil em Face-as Prata

A Batalha

São Paulo

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
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587 03/06/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras

588 06/06/1931
589 07/06/1931
590 12/06/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

591 14/06/1931
592 03/07/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras

593 27/07/1931
594

ago/31

595 08/08/1931
596 08/08/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
MHN - Museu
Histórico Nacional

598 12/08/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso

IHGB - Instituto
602 26/08/1931
Histórico e
Geográfico do Brasil
603 29/08/1931

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

O Brasil em Face-as Prata

Diário de Notícias

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Cuidado com o Presagio

Diário de Notícias

Porto Alegre

Gazeta

São Paulo

A Revolta das Raizes
Julio Dantas
A Viagem de d'Orbgny

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Ruim com ele...
A Ortografia Oficial

Gustavo
Barroso

599 13/08/1931

601 23/08/1931

A Batalha

Toste Malta Chronica dos Livros

597 08/08/1931

600 18/08/1931

General
Mario
Barreto
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

O Accordo Orthographico
Luso-Brasileiro

Gustavo
Barroso

Para a Europa a Serviço da
Fon-Fon
O Brasil em Face-as Prata:
Novo Livro de Gustavo
Barroso
Livros Novos - Gustavo
Barroso e a Ortographia
Official
Livros Novos - A
Ortographia Brasileira
Livros Novos - O Brasil em
Face do Prata
Os Presidentes e os Livros
Instituto Histórico e
Geográfico do Brasil:
Eleições de Novos Socios e
Promoções de Outros
Publicações - Orotografia
Ofical

Diário de Notícias

Porto Alegre

A Noite
Diário de Notícias

Porto Alegre

A Cidade

Ribeirão Preto

Fon-Fon
O Povo

Ceará

Diário de Notícias
A tarde
A Patria
Estado de Minas

Bahia

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

E
E
E
E
E
E
E
E

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

E
E
E

O Jornal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Díario de Notícias

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

303

604 01/09/1931

605 12/09/1931
606 19/09/1931
607 08/10/1931
608 11/10/1931
609 24/10/1931

Editora Civilização
Brasileira
Instituto Histórico e
Geográfico de Ouro
Preto
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

610 24/10/1931
611 06/11/1931
612 11/11/1931

Muitas Novidades na Frente
Occidental. Resolvida
finalmente a substituição do
sr. Olegário Maciel
Gustavo Barroso - A
Ortografia Oficial
A Fundação do Instituto
Histórico e Geográfico de
Ouro Preto

MHN - Museu
Histórico Nacional

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

613 13/11/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras

614 17/11/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Gustavo
Barroso
Flavvio de
Campos

615 23/11/1931

616 25/11/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras

617 28/11/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras

618 01/12/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso

Diário de Notícias

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Estado de Minas

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Anedotário Cearense

A Noticia

Recife/PE

O Brasil na América

Diário de Notícias

Porto Alegre

El Hombre

Fon-Fon

O Ricaço Muito Sovina

A Manhã

O Principe Trubetzkoi

Diário de Notícias

Um Trono Abalado
O Accordo Orthographico: a
Academia B. de Letras
tratou Ontem do Caso
Surgido com as
Reclamações de Lisboa
O Bracelete de Safiras:
Gustavo Barroso e seu
Ultimo Livro
Quarenta-e-quatro "seu"
Gustavo!
Na Academia Brasileira:
conferência sobre
Kochanowski, pelo sr.
Gustavo Barroso

Porto Alegre

Diário de
Pernambuco

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

E
E
E
E
E
E

Diário de Notícias

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Diário de Notícias

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Au Café du Ceará

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

"A Quem do Atlantico"
Novo Livro de Gustavo
Barroso

A Gazeta

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Diário da Manhã

Vitória/SP

São Paulo

304

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

621 12/12/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras

622 19/12/1931

ABL - Academia
Brasileira de Letras

619 03/12/1931
620 10/12/1931

623 09/01/1932
624 17/01/1932
625 21/01/1932
626 23/01/1932
627 02/02/1932
628 07/02/1932

Kochanovski

Diário de
Pernambuco

Comunismo e Revolução

S. Republica

Gustavo
Barroso

Diário de Navegação: do
Rio de Janeiro a Bremen

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Gustavo
Barroso

Diário de Navegação: do
Rio de Janeiro a Bremen

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Mahatma Gandhi

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Aquem da Atlantida

Jornal do
Comercio

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Gustavo
Barroso
Arthur
Cezar
Ferreira Reis
Gustavo
Cia Editora Nacional
Barroso
ABL - Academia
Gustavo
Brasileira de Letras
Barroso
José
Candido
ABL - Academia
Gustavo
Brasileira de Letras
Barroso

631 16/02/1932
632 29/02/1932
633 12/03/1932
634 13/03/1932

635 19/03/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras
Ediciones
Americanas
MHN - Museu
Histórico Nacional
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Maud ou Jeanne?
Gustavo Barroso
La Petite Saison D'Amour
Gustavo Barroso: Aquem da
Atlantida

629 12/02/1932 Cia Editora Nacional
630 14/02/1932

Aquem da Atlantida

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Cunha Mattos

Jornal de
Piracicaba
Diário de
Pernambuco

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

Manus
Piracicaba/SP

P. do Povo

São
Luiz/Maranhão

Diário de Notícias

Porto Alegre

Fon-Fon
Correio da Manhã

Revoluções e Crises

Diário de
Pernambuco

Gustavo Barroso: o
Bracelete de Safiras

La Quiricena

Buenos Aires

Uma Bandeira Gloriosa

Fon-Fon

O "Fausto" de Klinger

Estado de Minas

Belo
Horizonte/MG

O Dia

Curitiba

A Escola do General: uma
pilhera de Pinheiro Machado
que o tempo se encarregou
de provar que não era
pilhera ...

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

E
E

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

E

305

636 21/03/1932
637 24/03/1932
638 24/03/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

639 27/03/1932
640 27/03/1932
641 29/03/1932
642 31/03/1932
643 04/04/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras
Livraria Francisco
Alves

ABL - Academia
Brasileira de Letras

646 02/05/1932
647 07/05/1932
648 21/05/1932
649

jun/32

650 04/06/1932

651 10/06/1932

652 12/06/1932

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Paulo Tacla

644 16/04/1932
645 29/04/1932

Fabio Luz

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

João do
Norte
Gustavo
Barroso
Edmundo
Correia
Lopes
Ruben
Almeida
João do
Norte

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Claudio de
Souza

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso

Cronica Literária

Correio do Brasil

Eugenio Garzon

Diário de
Pernambuco

O Asilo Sagrado

Diário de Notícias

Porto Alegre

A Republica

Florianopolis

O Bilhete Cordial ao Dr.
Gustavo Barroso

Diário de Notícias

Porto Alegre

Um Apolodo da Revolução

Diário de Notícias

Porto Alegre
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Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Coração Branco

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

O 50º Anniversário da Morte
de Garibalde: a Seção
Publica Ontem Realizada na
Academia Brasileira com a
Presença do Embaixador da
Italia

A Patria

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Imprensa

A Cidade

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

São Paulo

306

653 28/06/1932

654 01/07/1932

Editora Americana

ABL - Academia
Brasileira de Letras

655 09/07/1932
656 10/07/1932

657 12/07/1932

"Bracelete de Safira"

A Tarde

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Gustavo
Barroso

Uma Affronta á
Sensibilidade Nacional, a
Attitude dos Brasileiros que
Lançaram a Candidatura
Galez ao Premio Nobel

O Radical

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Gustavo
Barroso

A Caixeirinha do Rond-Print

Fon-Fon

Renascencia Editora

Mario Poppe Gustavo Barroso - Luz e Pó

ABL - Academia
Brasileira de Letras

E'Cos dos 50º Anniversário
da Morte de Garibaldi: a
Sessão Publica de QuintaFeira Realizada na
Academia Brasileira de
Letras

658 14/07/1932
659 16/07/1932

Gustavo
Barroso

Barros Lima A Atlantida
ABL - Academia
Brasileira de Letras

660 16/07/1932

Ruben
Almeida
Rachel
Prado

Fon-Fon

Diário de Notícias

Recife/PE

A Quem da Atlantia

Folha do Povo

Maranhão

Aquem da Atlantida

Correio da Manhã

Renascencia Editora

Livros Novos

662 22/07/1932

Renascencia Editora

Luz e Pó - Gustavo Barroso

A Batalha

663 23/07/1932

Renascencia Editora

Bazar de Livros - Emoções e
Ironias

A Vanguarda

664 30/07/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

665 06/08/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Hemeroteca Gustavo
Barroso

Diário de Notícias

661 18/07/1932

Raul de
Azevedo
Gustavo
Barroso

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

A Noite

O Grande Rodolfo Teófilo

Fon-Fon

Luc Durtain na Academia
Brasileira: o Discurso do sr.
Gustavo Barroso e a
Resposta do Escriptor
Francês

Correio da Manhã
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Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
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307

666 10/08/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

667 30/08/1932

668 31/08/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

669 01/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

670 01/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

671 01/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

672 02/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

673 02/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

674 02/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

675 02/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso

A Poesia Francesa
Contemporânea: Foi
Brilhante a Conferencia
Realizada Hontem, na
Academia de Letras, pelo
Escriptor Luc Durtain

Terra de
Senna

Livro Novos
Imortais em Dissidio: as
Duas Correntes que se
Enfrentam Amanhã no Petit
Trianon
Agitação no Reino dos
Imortais: Duas Correntes
Disputam Hoje os Postos de
Directores da Academia
A Tarde de Hoje no Petit
Trianon
As Eleições de Hoje na
Academia: um Único
Candidato em Campo para a
Presidencia
Academia Brasileira de
Letras: Foi Eleita, Ontem, a
Nova Directoria, Cabendo a
Presidencia ao sr. Gustavo
Barroso
Ainda Sobre o Dissídio da
Academia Brasileira de
Letras: Eleita, Ontem, a
Nova Directoria
A Eleição de Ontem na
Academia Brasileira de
Letras: o sr. Gustavo
Barroso foi elevado á
Presidencia, Vaga com a
Renuncia do Senhor
Fernando Magalhães
"Sous la Coupole" Também
a Política Influen...

O Jornal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Diário Carioca

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Diário de Notícias

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Patria

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Diário da Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

O Jornal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Patria

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Batalha

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Vanguarda

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
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676 02/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

677 02/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

678 02/09/1932
679 02/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

680 03/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso

681 03/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gonzaga
Coelho

682 03/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

683 03/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

684 03/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

685 03/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

687 05/09/1932
688 09/09/1932
689 10/09/1932

Ecos & Novas

Gonzaga
Coelho
João do
Norte

686 03/09/1932
Renascencia Editora
ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia

Solucionada a crise no "Petit
Truanon"
Na Illustre Companhia: A
Academia de Letras
Renovou Ontem por
Acclamação a sua Directoria
Solucionado o Caso da
Academia de Letras
A Eleição na Academia de
Letras
Ouvindo o Novo Presidente
da Academia Brasileira de
Letras
Gustavo Barroso Conta a
Beirra-Mar um Epsódio
Curioso da sua Vida

Uma Nota Oficial da
Academia Brasileira de
Letras - como o Petit
Trianon Narra a sua Sessão
de Ante-Ontem
Ouvindo o Novo Presidente
da Academia Brasileira de
Letras: o sr. Gustavo
Barroso dá a A Batalha as
suas Impressões Sobre o
Pleito e Expõe o seu
Programa
Gustavo Barroso Conta a
"Beira-Mar" um Epsódio
Curioso da sua Vida
Glosas
Luz e Pó - Gustavo Barroso

Gustavo

Hemeroteca Gustavo
Barroso
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1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
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Barroso
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Barroso
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1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Batalha

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Beira-Mar

Hemeroteca Gustavo
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E

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
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O Tempo

Hemeroteca Gustavo
Barroso
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A Batalha
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Beira-Mar
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Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Diário Carioca

Rio de Janeiro/RJ

O Tempo

Diário de Notícias
Jornal do Brasil

O Estado

Florianópolis/SC

Fon-Fon
Diário da Noite

A Presidencia do Silogeu

O Nordeste

Ceará

O Monumento a Camões

Patria Portuguesa

Rio de Janeiro
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309

Brasileira de Letras

Barroso

Barroso
O Monumento a Camões: a
Patriotica Iniciativa de A. P.
de B. Memória a Luiz de
Camões Continua a Receber
os mais Entusiásticos
aplausos de Portugueses e
Brasileiros - Adesão da
Academia Brasileira de
Letras e do Instituto
Histórico e Geográfico

690 10/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

691 11/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

692 13/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

693 13/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

694 19/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

O Enterramento do Poeta
Luiz Carlos

695 19/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo Barroso foi Eleito
Presidente da Academia
Brasileira de Letras

696 29/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

697 29/09/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

698 30/09/1932
699 08/10/1932
700 08/10/1932
701 22/10/1932

Jornal Brasil - Norte

Gustavo
Barroso

Nota de um Leitor
Desenvolvimento Literário e
Artistico da Belgica: uma
Conferencia na Academia de
Letras
A Conferencia de Hontem
na Academia Brasileira de
Letras

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

O Tempo

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

A Patria

Hemeroteca Gustavo
Barroso
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Diário de Notícias
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Barroso
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1935 1º Semestre

Diário de Notícias
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20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Patria Portuguesa

Folha do Povo

Rio de Janeiro/RJ

Maranhão

Gustavo
Barroso
A Academia Brasileira
Commemora Hoje o
Walter Scott
Centenário do Romancista
de Heart of Midlothian
João do
Santos Dumont
Norte
João do
Utopia
Norte
A.
Gustavo Barroso - Luz e Pó
Austregesilo
João do
Nosso Objetivo
Norte

Diário da Noite

Fon-Fon
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Brasil-Norte

Rio de Janeiro/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

E
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
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Renascencia Editora

Gustavo Barroso "Luz e Pó"

Correio da Manhã

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

703 31/10/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Festa de Confraternisação
Luso-Brasileira: a
Homenagem Prestada pelos
Intellectuaes e Jornalistas ao
Embaixador Martinho Nobre
de Mello

A Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

704 05/11/1932

Jornal Brasil - Norte

Brasil-Norte

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

705 08/11/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

A Recepção do sr. Barão
Henri de Rothschild na
Academia de Letras

Jornal do
Comercio

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

706 12/11/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

O Gigolô

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

707 12/11/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Brasil-Norte

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

O Tempo

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Correio da Manhã

Hemeroteca Gustavo
Barroso

E

Correio da Manhã

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Batalha

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Vanguarda

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo

E

702 22/10/1932

João do
Norte

Gustavo
Barroso

Na Academia de Letras: a
Eleição de Anti-Ontem para
Preenchimento da Vaga de
Alberto Farias
Gustavo
Barroso

708 12/11/1932

709 15/11/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

710 17/11/1932

MHN - Museu
Histórico Nacional

711 17/11/1932

MHN - Museu
Histórico Nacional

712 17/11/1932

MHN - Museu
Histórico Nacional

713 17/11/1932

MHN/ABL

714 20/11/1932

MHN - Museu

A Riqueza Nortista

O Gigolô
"Poetas Jovens da Belgica"
A Conferencia de Hoje na
Academia Brasileira de
Letras
O sr. Gustavo Barroso Volta
a Direcção do Museu
Hisórico
O Sr. Gustavo Barroso Volta
a Direcção do Museu
Histórico
O Sr. Gustavo Barroso foi,
novemente, nomeado
director do Museu Histórico
Volta a Direcçao do Museu
Histórico o seu Antigo
Director, que Fora Demitido
"A pedido" sem Nada Ter
Pedido
O Novo Diretor do Museu

A Republica

Natal/RH

311

Histórico Nacional

Histórico Nacional

715 20/11/1932

MHN - Museu
Histórico Nacional

716 26/11/1932

MHN/ABL

O Novo Director do Museu
Histórico
Banquete - Dr. Gustavo
Barroso

717 01/12/1932
718 05/12/1932

MHN - Museu
Histórico Nacional

719 20/12/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

720 20/12/1932

MHN/ABL

721 22/12/1932

ABL - Academia
Brasileira de Letras

722 24/12/1932

MHN - Museu
Histórico Nacional

Gustavo
Barroso

Santos Drumont

João José

Um Almoço de Cordialidade

Romiro
Gonçalves
Gustavo
Barroso

723 24/12/1932

Academia Brasileira de
Letras: Empossou-se
Hontem a Nova Directoria
Homenagens que Vão ser
Prestadas ao Dr. Gustavo
Barroso Presidente da
Academia Brasileira de
Letras
O Enterro de Carlos
Drummond
De Tripa Estufada os
Barbados Voltam aos
Empregos que a Revolução
lhes Tomara
A Sombra do Percurso
Livros Novos - Gustavo
Barroso "Osorio"
Gustavo Barroso Volta a
Direcção do Museu
Histórico Nacional

724 25/12/1932

Editora Guanabara

725 26/12/1932

MHN/ABL

726 28/12/1932

MHN/ABL

Almoços

MHN/ABL

Dr. Gustavo Barroso: a
Homenagem pela sua
Reintegração no Cargo de
Director do Museu Histórico
será Amanhã, Data do seu
Natalicio, no Beira-Mar
Cassino

727 28/12/1932

Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
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1935 1º Semestre
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1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Patria

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Correio da Manhã

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Democracia

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Correio da Manhã

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Republica

Natal/RN

Jornal do Brasil
Fon-Fon
Correio da Manhã
Folha da Noite

Fon-Fon
A Noite

São Paulo/SP

312

728 29/12/1932

MHN/ABL

729 29/12/1932

MHN/ABL

730 29/12/1932

MHN/ABL

731 30/12/1932

MHN - Museu
Histórico Nacional

O Academico Gustavo
Barroso Fixa Aspectos
Interessantes da Vida e da
Obra cultural do Petit
Trianon
Homenageando um
Immortal: Foi uma Festa de
Alta Expressão a que os
Amigos do sr. Gustavo
Barroso lhe Ofereceram,
Hoje, no Beira Mar Cassino
Gustavo Barroso e sua Justa
Reintegração na Diretoria do
Muzeu Histórico
Americo
Palha

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Minas Gerais

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

O Cruzeiro

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

MHN - Museu
Histórico Nacional

740 14/01/1933

MHN - Museu
Histórico Nacional

Gustavo Barroso
Noticia da Visita dos
Delegados do Congresso
Pan Americano a História de
Ouro Preto
Coelho Netto e o Premio
Nobel
A Significação de Ouro
Preto do Ponto de Vista
Cultural
Factos da Semana

Daniel
Gouveia

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Maranhão

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

734 02/01/1933

739 08/01/1933

Hemeroteca Gustavo
Barroso

Folha do Povo

Hemeroteca Gustavo
Barroso

Dr. Gustavo Barroso

Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Correio da Manhã

MHN/ABL

ABL - Academia
Brasileira de Letras
IHGB - Instituto
737 07/01/1933
Histórico e
Geográfico Brasileiro
MHN - Museu
738 07/01/1933
Histórico Nacional

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

733 01/01/1933

736 07/01/1933

O Globo

Hemeroteca Gustavo
Barroso

MHN/ABL

MHN/ABL

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Democracia

732 30/12/1932

735 06/01/1933

Hemeroteca Gustavo
Barroso

Gustavo Barroso
Foi Homenageado Ontem o
Presidente da Academia
Brasileira: os Discursos
Pronunciados na
Solennidade

Americo
Palha

A Noite

Lendo "O Sertão e o
Mundo"
O Banquete a Gustavo
Barroso

Brasil/Polônia
O Povo

Estado de Minas
Cruzeiro
Correio da Manhã
Beira-Mar

Belo
Horizonte/MG

313

741 17/01/1933

MHN - Museu
Histórico Nacional

742 20/01/1933

Civilização Brasileira
Editora

743 21/01/1933

Civilização Brasileira
Editora

A Creação do Museu
Livros Novos - As
Columnias do Tempo,
Gustavo Barroso
As Colunas do Templo Gustavo Barroso
Gustavo
Barroso

744 21/01/1933

Diário de Notícias

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Diário de Notícias

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

O Globo

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a

Beira-Mar

Os Negros e Brancos

Fon-Fon
Era Nova

745 26/01/1933

Editora Guanabara

Osorio, o Centauro dos
Pampas, de Gustavo Barroso

746 31/01/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo Barroso

Santa Rita Jornal

747 09/02/1933

Editora Guanabara

Osorio, o Centauro dos
Pampas, de Gustavo Barroso

Diário Mercantil

748 12/02/1933

Editora Guanabara

Osorio, o Centauro dos
Pampas, de Gustavo Barroso

Jornal do Recife

749 25/02/1933

Renascencia Editora

Gustavo Barroso "Luz e Pó"

Cruzeiro

Zé Pereira

Fon-Fon

O Oasis de Oceane

Fon-Fon

Crito e Samurai

Fon-Fon

Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso

750 04/03/1933
751 24/03/1933
752 01/04/1933

753 11/04/1933

MHN - Museu
Histórico Nacional

754 12/04/1933

ABL/IHGB

755 15/04/1933
756 16/04/1933 Assembléia Nacional

Em Torno do Commercio de
Armas de Fogo - a questão
levada pelo sr. Gustavo
Barroso e a decisão do chefe
de política
A Glorificação de
Tiradentres: Cresce o
Movimento pela
Restauração do Feriado de
21 de Abril
Gustavo
Barroso

Fon-Fon e a Cidade

Fon-Fon

Assemléia Nacional

A Ofensiva

Bahia

Juiz de Fora

Aracati/CE

314

Constituinte

Constituinte

757 16/04/1933
758 20/04/1933

Editora Guanabara

759 27/04/1933

Assembléia Nacional
Constituinte

760 13/05/1933

Sociedade de Cursos
e Conferencias

762 19/05/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

763 20/05/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

764 24/05/1933

Renascencia Editora

765 03/06/1933

MHN/ABL

766 09/06/1933

767 10/06/1933
768 15/06/1933
769 24/06/1933

1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Jornal do Brasil

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Um Principe das Letras

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

O Representante do Brasil
na Commissão Internacional
dos Monumentos Históricos:
foi nomeado o Academico
Gustavo Barroso

A Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Manuel Gonçalves

Fon-Fon

Osorio, O Centauro

A Tarde

A Festa de São João

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Para Assembléia Nacional
Constituinte

O Jaguaribe

Gustavo Barroso - Osorio o
Centauro dos Pampas

Jornal do Brasil

Memorial Assembléias
Civico-Política
Ases do Belletrismo num
Prelio Original - como se
Esboça a Acção Cultural da
Sociedade de Cursos e
Conferencias
Gustavo
Barroso

761 13/05/1933

Barroso

A Materia nos Ultrapassa
O embaixador de Portugal
recebido na Academia
Brasileira
O Mês da Cidade applausos do presidente da
Academia de Letras á
iniciativa do grande baile do
Primeiro Império
Registro Literário - Gustavo
Barroso "O Santo do Brejo"

Raymundo
Moraes

MHN - Museu
Histórico Nacional
Gustavo
Barroso
Pedro
Calmon
Gustavo
Barroso

A Rua

Aracati/CE

Ceará

Bahia

315

770 27/06/1933
771 28/06/1933
772

jul/33

Civilização Brasileira
Editora
Civilização Brasileira
Editora
ABL - Academia
Brasileira de Letras

773 08/07/1933

AIB/ABL

774 15/07/1933

Editora Guanabara

775 21/07/1933

776

ago/33

J. Ribeiro
Mozart
Firmeza

778 17/08/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

779 27/08/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo Barroso
Integralismo - a sessão de
ontem, no theatro Carlos
Gomes, o enthusiasmo da
assistencia, os discursos

AIB - Ação
780 30/08/1933
Integralista Brasileira
AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
782 02/09/1933
Integralista Brasileira
781

set/33

783 02/09/1933
784 02/09/1933

A Sé da Bahia
O Movimento Integralista Conferencia do escriptor
Gustavo Barroso no nucleo
do Distrito Federal da Acção
Integralista Brasileira
Os Camisas Olivas em
acção: Conferencias dos srs.
Plinio Salvago e Gustavo
Barroso
A Questão Orthographica
como a encara o presidente
da Academia de Letras

AIB - Ação
Integralista Brasileira

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Ronda dos Séculos

Reunião da Acão Integralista
Brasileira
Medeiros de Tamandaré de Gustavo
Albuquerque Barroso
Sésamo

777 03/08/1933

Tamandaré - o Nelson
Brasileiro, o 52 livro de
Gustavo Barroso
Gustavo Barroso - As
Colunnas do Templo

Gustavo Barroso

AIB - Ação
Integralista Brasileira
Gustavo

O Integralismo em Marcha Gustavo Barroso
O Integralismo em Campos:
as visitas da caravana
Integralista aos diversos
institutos de ensino
A Sé da Bahia

O Povo

Fortaleza/CE

Jornal do Brasil
Correio de São
Paulo

São Paulo/SP

Fon-Fon
Jornal de Alagoas
Fon-Fon

A Nação

A Tarde

Bahia

Diário de Notícias

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Diário da Manhã

Vitória/ES

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Gazeta

Niteroi/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

O Legionário

Fortaleza/CE

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo

20 - 1932 2º Semestre a

Fon-Fon

Fon-Fon

316

Barroso
785 09/09/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Congresso de Editores e
Autores Nacionaes e seus
Objetivos

A Noite

786 09/09/1933

AIB - Ação
Integralista Brasileira

O Integralismo em Vitória

Fon-Fon

787 09/09/1933

MHN/ABL

788 11/09/1933

AIB - Ação
Integralista Brasileira

789 12/09/1933

AIB - Ação
Integralista Brasileira

790 12/09/1933

AIB - Ação
Integralista Brasileira

791 14/09/1933

AIB/ABL

792 16/09/1933

AIB - Ação
Integralista Brasileira

793

out/33

AIB/ABL

794 05/10/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

795 05/10/1933

AIB/ABL

796 09/10/1933

AIB/ABL

A Semana Eucharistica
Integralismo e Brasil

Gustavo
Barroso

Movimento Integralista como decorreu a installação
do nucleo de S. Gonçalves
Diretrizes da renovação
brasileira e do mundo:
Gustavo Barroso aos
brasileiros, o que e quais são
os objetivos da ação
integralista brasileira

Deodoro de
Acção Integralista
Carvalho

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Deodoro de
Carvalho

Jornal o Correio

1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Gazeta

Niteroi/RJ

O Estado

Niteroi/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

O Homem Livre

Rio de Janeiro/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Vanguarda

São Francisco do
Sul/SC

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

O Integralismo em Campos

Fon-Fon

Aos Universitários de São
Paulo

O Integralista

São Paulo/SP

Saluto Alla Quarta Roma

C. Italiano

Rio de Janeiro/RJ

O Integralismo em Marcha

Vanguarda

São Francisco do
Sul/SC

Diário de Notícias

São Paulo/SP

A Propaganda do Fascismo
no Brasil - desfilaram ontem
pela cidade 833
camisas=oliva, sr. Gustavo
Barroso pronunciou uma
conferencia sobre
"Liberalismo, communismo
e integralismo", no salão das
Classes Laboriosas

Barroso

317

797 09/10/1933

798 10/10/1933

AIB/ABL

Os "Camissas-Verdes"
Desfilam pela Primeira Vez
em São Paulo: a chegada de
Gustavo Barroso; a
conferencia de ontem

Platea

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

AIB/ABL

A chegada, domingo, a São
Paulo do Sr. Gustavo
Barroso: Integralistas
Prestaram ao Eminente
Homem de Letras
Excepcionaes Homenagens

Diário de São
Paulo

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Gustavo
Barroso

799 14/10/1933

Argentina-Brasil
Gustavo Barroso - o
presidente da Academia
Brasileira teve cordial
recepção
O Granbery orgulha-se de
ter como hospede de honra,
o inlustre brasileiro o dr.
Gustavo Barroso, digno
presidente da Academia
Brasileira de Letras

800 20/10/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

801 20/10/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

802 21/10/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo Barroso

803 21/10/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo Barroso - o
presidente da Academia
Brasileira teve cordial
recepção

804 26/10/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

805 27/10/1933

AIB/ABL

AIB - Ação
Integralista Brasileira
Livraria Marisa
807 05/11/1933
Editora
806 05/11/1933

Edgar
Fontoura

Fon-Fon

A Tarde

Juiz de Fora

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

O Granberyense

Juiz de Fora

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Gazeta Comercial

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Jornal do
Comercio

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Gustavo Barroso, 52 livros,
2 biographias e 1 erro

A Patria

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

O Integralismo - o
presidente da Academia
Brasileira diz-nos o que elle
é o que prentende

Correio da Manhã

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Gustavo Barroso

Cidade de Olympia

Olympia/SP

Diário da Manhã

Recife/PE

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Gustavo Barroso - Mulheres
de Paris

318

808 06/11/1933

AIB/ABL

809 07/11/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

810 07/11/1933

AIB - Ação
Integralista Brasileira

811 08/11/1933

AIB/ABL

812 10/11/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

813 10/11/1933
814 10/11/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras
ABL - Academia
Brasileira de Letras

"O integralismo em
marcha... Á ré" uma carta
esclarecedora do chefe
integralista Gustavo Barroso
O presidente da Academia
Brasileira em Belo
Horizonte
Conferencias Integralistas:
vem pronuncial-as, nessa
capital, o sr. Gustavo
Barroso
Virá a Belo Horizonte o
presidente da Academia
Brasileira de Letras
O presidente da Academia
Brasileira chega, ás 10,25, a
esta capital e ainda hoje fará
uma conferencia

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Correio da Manhã

Belo
Horizonte/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Estado de Minas

Belo
Horizonte/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Minas Gerais

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Belo
Horizonte/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Belo
Horizonte/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Correio da Manhã

Minas Gerais

Academia Mineira de Letras

Minas Gerais

Estado de Minas

815 10/11/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

816 10/11/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Chega hoje a esta capital o
sr. Gustavo Barroso

AIB/ABL

Belo
Horizonte/MG

Academia dos Novos

Chegará hoje o sr. Gustavo
Barroso: ás 20 horas o
presidente da Academia
Brasileira de Letras fará uma
conferecia no Theatro
Municipal

817 10/11/1933

Correio Mineiro

Chegou hoje a Capital uma
embaixada da Acção
Integralista - as homenagens
prestadas ao sr. Gustavo
Barroso - a conferencia de
logo mais

Minas Gerais

Belo
Horizonte/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Diário da Tarde

Belo
Horizonte/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

319

818 10/11/1933

AIB/ABL

819 11/11/1933

AIB - Ação
Integralista Brasileira

820 11/11/1933

AIB - Ação
Integralista Brasileira

821 11/11/1933

AIB - Ação
Integralista Brasileira

822 11/11/1933

AIB - Ação
Integralista Brasileira

823 11/11/1933

AIB/ABL

824 11/11/1933

AIB/ABL

825 11/11/1933

AIB/ABL

826 11/11/1933

AIB/ABL

827 11/11/1933

MHN/ABL/IHGB

Chega hoje a esta capital o
sr. Gustavo Barroso
Acção Integralista Brasileira
- Coordenação Universitária
- A Conferencia de hoje
Integralismo: o enthusiasmo
de um funccionario publico,
divertido com a sua propria
idea de andar sem paletot
Integralista! A Postos!
Chefiada por Gustavo
Barroso, chegou ontem a
essa capital uma embaixada
integralista
O Integralismo em Minas
Gerais
Eia!Eia!Alalá!... O sr.
Gustavo Barroso pronunciou
hontem, no Municipal, a sua
primeira conferencia, nesta
capital, exaltando o
integralismo

Minas Gerais

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Diário da Tarde

Belo
Horizonte/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Diário da Tarde

Belo
Horizonte/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Correio Mineiro

Belo
Horizonte/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Estado de Minas

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Minas Gerais

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Belo
Horizonte/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Belo
Horizonte/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Dr. Gustavo Barroso

Francisco
Falcão

Integralismo em Marcha - a
conferencia de Gustavo do
Norte, hontem, no Theatro
Municipal
Em Palestra com os
Imortais, Gustavo Barroso
Fatos e Notas

Fuzarca

Revista da Semana
Correio de Minas

320

828 12/11/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

829 12/11/1933

AIB - Ação
Integralista Brasileira

830 12/11/1933

AIB - Ação
Integralista Brasileira

831 12/11/1933

AIB/ABL

832 12/11/1933

AIB/ABL

833 13/11/1933

AIB/ABL

834 14/11/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Na Faculdade de Direito: as
homenagens prestadas,
ontem, pelo Centro
Academico Afonso Pena, a
imprensa e á Academia
Brasileira de Letras, na
pessôa do sr. Gustavo
Barroso

Correio Mineiro

Um chefe da mocidade

Estado de Minas

Gustavo Barroso: a
conferencia de ontem na
Faculdade de Direito - o
programa de hoje; recepção
na sede da Universidade,
amanhã
"As Utopias do Socialismo"
o academico e "leader"
integralista sr. Gustavo
Barroso pronunciou hontem
a sua segunda conferencia
na Faculdade de Direito,
após a homenagem prestada
a imprensa pelos
universitários
Entre a coroa de louros e o
"sigma" integralista; Uma
palestra com o sr. Gustavo
Barroso, presidente da
Academia Brasileira e
"leader" camisa-oliva
installação solene do
"Gremio Cristão de
Athayde" - A visita do dr.
Gustavo Barroso
Fatos e Notas

Belo
Horizonte/MG

Minas Gerais

Estado de Minas

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Estado de Minas

Belo
Horizonte/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Diário da Tarde

Belo
Horizonte/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Correio de Minas

321

835 14/11/1933

AIB/ABL

836 14/11/1933

AIB/ABL

837 14/11/1933

AIB/ABL

838 18/11/1933

AIB - Ação
Integralista Brasileira

839 18/11/1933

Marisa Editora

840 19/11/1933

AIB/ABL

841 25/11/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

842 25/11/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

843 25/11/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Integralismo - O Presidente
da Academia Brasileira de
Letra fez, ontem, a sua
ultima conferencia
integralista em Belo
Horizonte
"Liberalismo, communismo
e integralismo" a ultima
conferencia do sr. Gustavo
Barroso em Belo Horizonte
Gustavo Barroso - as
homenagens de anteontem e
ontem, em Belo-Horizonte,
ao ilustre presidente da
Academia Brasileira de
Letras - o seu regresso ao
Rio
O Integralismo em São
Paulo
Gustavo Barroso - As
Mulheres de Paris
Dr. Gustavo Barroso
A Academia Brasileira de
Letras em crise: renunciou a
presidencia o sr. Gustavo
Barroso
Um incidente na Academia
Brasileira de Letras: a
renuncia do sr. Gustavo
Barroso e a entrevista que o
conhecido intelectual
concedeu ao Estado e Minas
Uma sessão agitada na
Academia Brasileira: em
seguida uma interpellação
do sr. Fernando Magalhães,
o sr. Gustavo Barroso
renunciou a presidencia
daquella casa

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Estado de Minas

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Correio da Manhã

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Correio da Manhã

Estado de Minas

Belo
Horizonte/MG

Minas Gerais

Fon-Fon
Fon-Fon
O Sol

Palmira

322

844 28/11/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Benjamin
Costallat

A Opnião do Presidente

Jornal do Brasil

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Jornal do Brasil

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Revista da Semana

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Nação

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Nação

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Nação

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Jornal do Brasil

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Correio da Manhã

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Manhã

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

845 28/11/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Um incidente na Academia
Brasileira de Letras: o
"Estado de Minas" confirma
a entrevista que lhe foi
concedida pelo academico
Sr. Gustavo Barroso

846 30/11/1933

AIB - Ação
Integralista Brasileira

O Integralismo em Marcha

847 01/12/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

848 04/12/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

849 05/12/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Olegario
Mariano

850 06/12/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Augusto
Lima

851 08/12/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

João do
Norte

852 11/12/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

853 18/12/1933

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Crise no Petit Trianon, eleito
presidente da Academia
Brasileira de Letras o sr.
Ramiz Galvão
O Tabú da Academia
Brasileira de Letras: como o
sr. João Ribeiro fala dos
moços "Preguiçosos" e dos
velhos "Que Nem Sabem
Morrer"...
O "Tabú" na "Illustre
Companhia": Na Academia
todos Trabalham, Moços e
Velhos, Inclusive o Senhor
Gustavo Barroso
O Tabú na "Illustre
Companhia": "A Primeira
coisa deve fazer um
presidente de uma Academia
que incide na sua censura é
renunciar a essa mesma
Academia
O Grande Dicionário
O Incidente da Academia
Brasileira: Eleito o
Substituto do sr. Gustavo
Barroso na Presidencia
O Candidato de Nossa
Senhora
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854 05/01/1934
855

fev/34

Marisa Editora
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso
João do
Norte

856 11/04/1934
857 14/04/1934
858 12/05/1934

ABL - Academia
Brasileira de Letras

859 19/05/1934
860 26/05/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

861 06/06/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

ABL - Academia
Brasileira de Letras

865 17/06/1934

Civilização Brasileira
Editora

Academia Brasileira

Jornal do
Comercio

O Vencedor de Tannenberg

Fon-Fon

Há Vinte e Sete Anos

Fon-Fon

Villegaignon

Gustavo
Barroso

A Parada Integralista de
Domingo
A raça superior: revelações
sensacionaes de um livro
judaico
O Movimento fascista na
França
Novidades literárias

Luis Teran
Gomes

866 22/06/1934

Gustavo
Barroso

AIB - Ação
867 23/06/1934
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

868 26/06/1934

O Globo

Gustavo
Barroso

AIB - Ação
Integralista Brasileira

864 17/06/1934

Mulheres de Paris - Gustavo
Barroso

A Reforma Ortográfica

Gustavo
Barroso

862 07/06/1934
863 12/06/1934

Eias Pontes

"Tamandaré el Nelson
brasileño" es otra obra
histórica sobre la guerra da
triple alianza, su autor es o
historiógrafo brasileño don
Gustavo Barroso, presidente
de la Academia de Letras de
Rio
Livros Novos - Integralismo
de Norte a Sul
A Casa de Santa Ignez
O Integralismo e suas
Verdadeiras Intenções pela
Palavra do dr. Gustavo
Barroso
Lazaro, levanta-te e
Caminha!...

A Reforma

Patos de
Minas/MG

Fon-Fon
Fon-Fon
A Ofensiva
A Ofensiva
Correio da Manhã

El Diáro

La Paz/Bolivia

A Republica

Natal/RN

Fon-Fon

Civilização

A Ofensiva

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
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869 26/06/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

870 26/06/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

871 28/06/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

872 05/07/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
874 12/07/1934
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

Maximas do Nosso Credo
Uma entrevista do sr.
Gustavo Barroso: como
falou o jornal paulista "A
Civilização" o commandante
nacional da Milicia
Integralista
Uma idéa em marcha: o
integralismo na capital e nos
municipios do interior
Em todas as livrarias
Integralismo de Norte a Sul
de Gustavo Barroso
O Integralismo em São
Paulo

873 07/07/1934

Gustavo
Barroso

Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Diário de Notícias

Bahia

A Ofensiva
Fon-Fon

Do Capitalismo

A Ofensiva

Curso de Estudos
Integralistas: a primeira aula
do professor Gustavo
Barroso

A Ofensiva

Será Coincidencia?

A Marcha

O Problema da Terra

A Ofensiva

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Nós e os Judeus, autoridades
israelitas: attenção!

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

AIB - Ação
879 25/07/1934
Integralista Brasileira

"Anauê! Anauê!" como se
realisou o desfile de
militares de camisas-verdes,
em São Paulo

A Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

AIB - Ação
875 12/07/1934
Integralista Brasileira
AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
877 18/07/1934
Integralista Brasileira
876 12/07/1934

878 19/07/1934

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Thales de
Azevedo

880 28/07/1934
881 14/08/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

882 16/08/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

Petropolis/RJ

Livros

O Tempo

Castro Alves/BA

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A leitura do decreto
considerando Theophilo
Ottoni cidade integralista

O Debate

Belo
Horizonte/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Coincidencias!...

A Ofensiva

325

883 18/08/1934
884 30/08/1934
885

set/34

886 03/09/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

AIB/ABL

AIB - Ação
Integralista Brasileira

889 06/09/1934

AIB/ABL

890 08/09/1934

891 08/09/1934

Conversa commigo mesmo
...

Fon-Fon
A Ofensiva

Brasil - Nação

Revista do Clube
Militar

Gustavo Barroso

Jornal o Taubaté

"Nós somos os Anhanguéras
que voltam" diz o autor de
"Terra do Sol" ao "Diário da
Noite"
500 "Camisas-Verde"
desfilarão amanhã em
Ribeirão Preto: a primeira
concentração Integralista em
Zona Oeste constituirá um
extraordiário acontecimento
político e militar. Gustavo
Barroso pronunciará duas
conferencias nesta cidade,
sendo a primeira destinada
aos "Camisas-Verdes" e a
segunda dedicada ao povo

AIB - Ação
887 06/09/1934
Integralista Brasileira

888 06/09/1934

René Boylesve

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Diário da Noite

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Diário da Manhã

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Ribeirão
Preto/SP
Ribeirão
Preto/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Ribeirão
Preto/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Concentração Integralista

Correio da Tarde

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Conferencia Integralista

Correio da Tarde

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo Barroso - o
eminente literato patricio
que nos visita, dá-nos as
suas impressões sobre
Ribeirão Preto e seu povo

Correio da Tarde

Gustavo
Barroso

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
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892 08/09/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

893 08/09/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

A. Grellet

AIB - Ação
Integralista Brasileira

896 09/09/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
898 11/09/1934
Integralista Brasileira
AIB - Ação
899 11/09/1934
Integralista Brasileira
897 09/09/1934

900 11/09/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

901 12/09/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Correio da Tarde

Ribeirão
Preto/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Arranhagatos

Correio da Tarde

Ribeirão
Preto/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Ribeirão
Preto/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Ribeirão
Preto/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Ribeirão
Preto/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Gustavo Barroso realizará
hoje, ás 15 horas, na Legião
Diário da Manhã
Brasileira, a sua ultima
conferencia
O movimento integralista -as
conferencia de Gustavo
Diário de Notícias
Barroso
O desfile dos "camisasverde". Esteve imponente a
solemnidade do juramento á
Bandeira e ao Chefe
Diário da Manhã
Nacional da Acção
Integralista Brasileira no
"Dia da independencia"

AIB - Ação
894 09/09/1934
Integralista Brasileira

895 09/09/1934

Independencia ou morte! As
commemorações publicas da
memoravel data da
nacionalidade brasileira Desfile do Tiro 80 - Passeata
Integralista

Gustavo
Barroso

Os "Camissas-Verde"

Diário da Manhã

Ribeirão
Preto/SP

A conferencia de hoje do dr.
Gustavo Barroso

Diário de Notícias

São Paulo/SP

Brasileiro, escuta!

Diário da Manhã

Ribeirão
Preto/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

Diário da Manhã

Ribeirão
Preto/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Gustavo Barroso - o
commandante do exercito
dos "Camisas-Verde"
realizou domingo á tarde na
Legião Brasileira brilhante
conferencia
"A inutilidade das tentativas
liberaes e o futuro do
integralismo": palestra do dr.
Gustavo Barroso na sessão
de hontem na Acção
Integralista Brasileira

Diário de São
Paulo

327

902 12/09/1934

AIB/ABL

903 13/09/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

904 20/09/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

905 20/09/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

906 20/09/1934

AIB/ABL

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
908 04/10/1934
Integralista Brasileira
907 26/09/1934

909 06/10/1934

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Realizará hoje uma
conferencia no Theatro
Municipal o illustre
intellectual dr. Gustavo
Barroso, ex-presidente da
Academia Brasileira de
Letras
Revestiu-se de grande brilho
a sessão integralista hontem,
no Municipal. O Dr.
Gustavo Barroso realizou
empolgante conferencia
Gustavo
Barroso

Paiva
Guimarães
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Diário do Povo

Campinas

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Correio Popular

Campinas

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

O Fascismo no Canadá

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A excursão de Gustavo
Barroso a São Paulo. A
concentração do Oéste
Paulista - As conferencias
em Ribeirão Preto, Sertão de
Campinas - A pregação no
Norte Paulista - Taubaté e
Lorena

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

As conferencias de Gustavo
Barroso em Ribeirão Preto

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Moeda Falsa!

A Ofensiva

A elite integralista

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Letras e notas ... A
Academia resolver
suspender os trabalhos de
organização do diccionário
... Só a metade do "a"
devorou cerca de seiscentos
contos

O Globo

328

910 06/10/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

911 07/10/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

912 09/10/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

913 09/10/1934

AIB/ABL

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
915 11/10/1934
Integralista Brasileira
AIB - Ação
916 11/10/1934
Integralista Brasileira
914 11/10/1934

917 11/10/1934

Civilização Brasileira
Editora

Dr. Gustavo Barroso,
commandante geral das
milicias, falando aos
integralistas de Ribeirão
Preto, no Theatro Pedro II,
daquella cidade, onde
realizou uma conferencia
doutrinária
Realiza-se hoje grande
parada dos "camisas-verde".
Concentração na Praça da Sé
- As tropas que hontem
chegaram para tomar parte
do desfile - Os Sr. Plinio
Salgado, Gustavo Barroso e
outros chefes passarão em
revista os contingentes
integralistas
Chegou o Sr. Gustavo
Barroso
Os gravissimos
acontecimentos de São
Paulo. "Sou homem para
dez"! Affirma, á sua chegada
ao Rio, o Sr. Gustavo
Barroso. Como o famoso
escriptor se refere aos
sangrentos successos da
Praça da Sé
Gustavo
Barroso

A Dansa á Beira do Abysmo

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

O Globo

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Fon-Fon

Diário de São
Paulo

A Ofensiva

Integralismo e
Homosexualidade

Jornal do Povo

O Globo Mentiu!

A Ofensiva

Acaba de aparecer o novo
livro de Gustavo Barroso:
Brasil-Colonia de
Banqueiros, um dos mais
impressionantes libellos
escripto no nosso paiz

A Ofensiva

São Paulo/SP

329

918 18/10/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

919 18/10/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

920 18/10/1934

Civilização Brasileira
Editora

921 20/10/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

922 20/10/1934
923 27/10/1934

MHN/ABL

924 01/11/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

925 03/11/1934

Civilização Brasileira
Editora

926 06/11/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

927 08/11/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

A Capital do Paiz foi
hontem a capital do
Integralismo. No Instituto
Nacional de Musica realizou
uma conferencia o sr.
Gustavo Barroso,
commandante da milicia dos
camisas-verdes - Falou
depois os Chefe Nacional
com delirantes applausos da
assistencia
O Sr. Gustavo Barroso e a
sua Exposição Sobre o
Integralismo
Brasil - Colonia de
Banqueiros
Nem communismo nem
integralismo! A democracia
é a única forma de governo
para homens livres. Os
chefes integralistas
ameaçam fechar a imprensa,
quando vencerem, certos de
que não poderão governar á
luz da publicidade
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

O Santo Graal
Qualidade e Qualidade
Integralism in Brazil
Brasil Colonia de
Banqueiros - Gustavo
Barroso
Patricio! Já chegou o livro
de Gustavo Barroso "Brasil Colonia de Banqueiros

Gustavo
Barroso

Currupiras e Bandeirantes

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Gazeta de Noticias

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Vanguarda

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

O Integralista

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Fon-Fon
Beira-Mar
The Chronicle

Boston/EUA

Diário de Notícias

Bahia

330

928 08/11/1934

929 09/11/1934

Boletim dos Editores - A
opnião do Conde de Affonso
Celson sobre o ultimo livro
de Gustavo Barroso
Integralistas! Amai-vos!
"Brasil Colonia de
Banqueiros
"O Brasil Colonia de
Augusto
Banqueiros", Gustavo
Barroso
Brasil, Colonia de
José Claudio
Banqueiros - Gustavo
Vieira
Barroso
Brasil, Colonia de
Banqueiros - Gustavo
Barroso
Livros Novos - Brasil,
Colonia de Banqueiros
Viriato
Brasil - Colonia de
Correa
Banqueiros
Gustavo
A Ilha de Coral
Barroso
Brasil Colonia de
Banqueiros - Gustavo
Barroso
Gustavo
L'Integralisme bresilien
Barroso
As Origens da Saudação
"Anauê". "Ella remonta as
antigas tradições religiosas diz ao DIÁRIO DA NOITE
Gustavo
o sr. Gustavo Barroso. É
Barroso
também innegavel que os
escoteiros a usam ha muito.
Mas não lhes é privativa a
expressão indigena"
Gustavo
A bandeira do Brasil
Barroso
Affonso
Celso

Civilização Brasileira
Editora

930 09/11/1934

931 11/11/1934

Civilização Brasileira
Editora

932 12/11/1934

Civilização Brasileira
Editora

933 13/11/1934

Civilização Brasileira
Editora

934 14/11/1934
935 15/11/1934
936 16/11/1934

Civilização Brasileira
Editora

937 19/11/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

938 21/11/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

939 22/11/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Folha da Manhã

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Bahia

Bahia

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Nação

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Diário da Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Diário da Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Diário de Notícias
Jornal do Brasil
A Ofensiva
Jornal do Brasil
Lá Libre Parole

Paris
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Gustavo
Barroso

940 22/11/1934

941 26/11/1934
942 29/11/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

943 29/11/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Geraldo
Rocha

944 29/11/1934

945 05/12/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Luiz da
Camara
Cascudo

946 06/12/1934

947 07/12/1934
948 08/12/1934

Benjamin
Lima
Gustavo
Barroso

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

O Néo-Machiavelismo

Mal Necessário

A Ofensiva

A Gazeta

O Communismo e a Liga
A Ofensiva
das Nações
Brasil - Colonia de
Banqueiros: carta do director
do Departamento Político do
A Ofensiva
Fascismo Inglez, ao nosso
companheiro Gustavo
Barroso
O Brasil Colonia de
Diário de Notícias
Banqueiros
A sinceridade dos chefes
integralistas ... O "tenentegeneral" Gustavo Barroso
sonegava impostos que
nenhum cidadão pode
A Patria
recusar ao Brasil! Theorias
confusas, principios
plageados e falso
patriotismo
A divida externa do Rio
Grande do Norte... Nota para
a terceira edição do "Brasil
A Ofensiva
Colonia de Banqueiro", de
Gustavo Barroso
A Pedra que Rola da
A Ofensiva
Montanha
O creador de miragens

Fon-Fon

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
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949 12/12/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

950 13/12/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

951 13/12/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

952 15/12/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

953 20/12/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

954 20/12/1934
955 21/12/1934

AIB - Ação
Integralista Brasileira

956 23/12/1934

AIB/ABL

957 29/12/1934

MHN - Museu
Histórico Nacional

O sonho criminoso dos
"Gallinhas verdes". Plinio
Salgado e Gustavo Barroso,
dois physicos dispares e dois
"corações" de igual valia ...
O integralismo na imprensa
Yankee
Gustavo
Barroso

O Tambor de Waterloo
O cacarejo insupportavel dos
"galinhas-verdes". Freud,
sem querer, illuminan do o
chefe Plinio - Nacionalismo
confuso e gozado - Enfeites,
bordados e desfiles - Após
os sermões do pançudo
Gustavo - Andam fogosos os
"galinhas verdes" da estação
do Meyer
Uma Bella Cerimonia
Integralista

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Bemtevi

Avante

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Avante

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Ofensiva

A morte dos reis

A Ofensiva

O Thesouro da Montanha

A Ofensiva

Inquerito sobre o
Integralismo

A União

Archeologia Brasileira

Fon-Fon
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958 30/12/1934

A attitude dos catholicos em
face do integralismo. "A luta
contra a invasão materialista
no mundo não pode tolerar,
neste momento, divisões
entre os filhos d'uma mesma
patria, nem de partidos
politicos, nem de classes
sociaes, nem de credos
religiosos", declara-nos o
escriptor Gustavo Barroso

AIB - Ação
Integralista Brasileira

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
960 02/01/1935
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

961 05/01/1935

G. Castro

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
963 17/01/1935
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

959 01/01/1935

962 10/01/1935

964 19/01/1935

965 20/01/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

A União

O elogio da paciencia

A Ofensiva

Circulo Vicioso

A Ofensiva

Impressões sobre um livro
de valor

Gazeta de
Leopoldina

O verdadeiro communismo

A Ofensiva

Integralismo Brasileiro

A Ofensiva

Espirais de Incenso
O boato da seisão na Acção
Nacional Integralista. O
capital-general Gustavo
Barroso, commandante da
milicia integralista,
desmente a notícia corrente
de desaccordo entre os
chefes dessa organização
política - O sr. Everardo
Leite, chefe provincial de S.
Paulo, declara impossivel
uma scisão no integralismo

Minas Gerais

Fon-Fon

Diário de São
Paulo

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
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966 22/01/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

967 22/01/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

968 23/01/1935

Os integralistas assistiram
hoje a uma missa de acção
de graças pelo natalicio do
chefe nacional Plinio
Salgado; á cerimonia,
imponente, na Basílica de
São Bento, compareceu o
tenente-general Gustavo
Barroso, secretários
nacionaes, chefes
provinciaes, secretários de
gabinete e grande
quantidade de milicianos
Uma palestra do dr. Gustavo
Barroso na sede da Chefia
Provincial Integralista.
Esplanação de vários
capitulos da doutrina;
Apreciação do sr. Plinio
Salgado em torno da "Lei de
Emergencia"
Uma festa de arte promovida
pela Acção Integralista
Brasileira no Theatro
Municipal. Palestra com dr.
Gustavo Barroso - o sentido
americano da doutrina
integralista

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

969 28/01/1935

O velho Zé Pereira

970 29/01/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

O integralismo atravez do
talento de Gustavo Barroso.
A divina secção da Arte ao
seviço da propaganda
doutrinária

971 31/01/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

A solemnidade de abertura

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Jornal do
Comercio

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Folha da Noite

São Paulo/SP

Diário da Manhã

Diário de São
Paulo

São Paulo/SP
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972 31/01/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

973 02/02/1935
AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
975 04/02/1935
Integralista Brasileira
AIB - Ação
976 07/02/1935
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

A cêrca de arame farpado
Jadikat ul Jubb
Rinascita spitituate e politica
nel Brasile
Os integralistas visitam
Petropolis

974 03/02/1935

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

O Elephante e o Beija-Flôr
Uma mensagem do escriptor
Gustavo Barroso
Livros novos: O que o
integralista deve saber Gustavo Barroso

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

M. Campista

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

A Ofensiva
Fon-Fon
Valenta's

Roma/Italia

Petropolis/RJ
A Ofensiva

977 10/02/1935

AIB/ABL

978 10/02/1935

Civilização Brasileira
Editora

C. V.

979 14/02/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

Mané Thecel Pharés

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

980 25/02/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

João do
Norte

Judaismo internacional:
fascismo - judaismo maçonaria

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

981

mar/35

MHN/ABL

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
983 14/03/1935
Integralista Brasileira
AIB - Ação
984 22/03/1935
Integralista Brasileira
982 05/03/1935

985 22/03/1935
986 23/03/1935
987 30/03/1935

988 30/03/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

O Marechal Pilsudski

O Integralista

Brasil/Polonia

O Palco e os bastidores

A Ofensiva

A lição de Petropolis

A Ofensiva

Quantidade e Qualidade

A Ofensiva

As ligas fascistas na França

A Ofensiva

Paiz com andaimes

Fon-Fon

Almas de escravos

A Ofensiva

Os "Camisas-Verdes" como
falou á Noite o sr. Gustavo
Barroso. O integralismo em
face da Lei de Segurança - A
adhesão do Sr. Marcos de
Souza Dantas

Porto Alegre

A Noite

Petropolis/RJ
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989 30/03/1935

990 30/03/1935

991 31/03/1935
992 01/04/1935
993 06/04/1935
994 13/04/1935
995 17/04/1935
996 20/04/1935
997 25/04/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Teresa
Tarragó

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
Integralista Brasileira
MHN - Museu
Histórico Nacional
AIB - Ação
Integralista Brasileira
ABL - Academia
Brasileira de Letras

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

998 28/04/1935

MHN/AIB

999 29/04/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1000 05/05/1935

AIB/ABL

1001 07/05/1935

AIB - Ação

Integralistas Caxienses
A bôa semente dos bons
brasileiros deixaram-nas os
primeiros povoadores nos
aldeamentos dos sertões. É
no interior dos pampas, dos
araxás, das catingas e dos
carrascais que virão os
grandes integralistas de
amanhã
A saudação de Gustavo
Barroso

Gustavo
Barroso

Caxias/RG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

O Bandeirante

Caxias/RG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

O Itajiba

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Monitor

Hemeroteca Gustavo

22 - 1935 1º Semestre a

Aracajú/SE

Signal de Alarme

A Ofensiva

Os Jacaunas

A Ofensiva

Procurador dos descaminhos

A Ofensiva

Condecorações
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

O Bandeirante

Diário da Noite

Reajustamento Moral

A Ofensiva

O Espírito Brasileiro

S. Republica

Gustavo Barroso virá ao Rio
Grande em maio?
O congresso de Petropolis,
como decorreram os
trabalhos - A sessão de
encerramento - Um desfile
de 5.000 camissas-verdes
A visita de Plinio Salgado e
Gustavo Barroso a itajubá. O
chefe nacional do
integralismo e seu grande
companheiro tiveram uma
recepção condigna em nossa
cidade
Resolução do chefe nacional

O Integralista

A Provincia

Bahia

E
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
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Integralista Brasileira

1002 10/05/1935

AIB/ABL

1003 11/05/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1004 11/05/1935

AIB/ABL

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1006 18/05/1935
Integralista Brasileira

Integralista
"Velha casa
tradicionalmente amiga do
Brasil". Foi como o chefe
integralista Gustavo Barroso
saudou, na Academia de
Letras, a familia dos
banqueiros Rotschilds,
verdugos e exploradores de
nossa patria!
Gustavo
Barroso

1005 18/05/1935

1007 18/05/1935

João do
Norte
Gustavo
Barroso

1013 28/05/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Manhã

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Ofensiva

Judaismo Internacional

A Ofensiva

Firmas Brasileñas. La
muerte del trobador

Caras y Caretas
Anauê

A palavra e o pensamento
integralista de Gustavo
Barroso

João do
Norte

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A visita do chefe nacional a
Itajibá

Civilização Brasileira
Editora

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

A Ofensiva

1009 21/05/1935

1012 25/05/1935

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A má fé dos comunistas

Santa Rita do Sapucahy

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Hemeroteca Gustavo
Barroso

A Manhã

A Ofensiva

AIB - Ação
Integralista Brasileira

ABL - Academia
Brasileira de Letras
AIB - Ação
1011 25/05/1935
Integralista Brasileira

1936 1º Semestre

Cuidado com os elogios

1008 20/05/1935

1010 24/05/1935

Barroso

El Santo Graal
A Guerra das Raças
Judaismo Internacional: a
authencidade dos
"Protocollos dos Sábios de
Sião" - o grande processo de
Berna
Novos insultos dos
integralistas a Prestes! O sr.
Gustavo Barroso faz
insinuações desairosas em
Juiz de Fora ao
commandante da coluna

Rio de Janeiro/RJ

Buenos
Aires/Argentina
Belo
Horizonte/MG

Jornal do Brasil
El Hogar
A Ofensiva

Buenos
Aires/Argentina

338

invicta

1014 30/05/1935

AIB/ABL

1015 01/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Viajante

João do
Norte

1016 01/06/1935
1017 05/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1018 05/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1019 07/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1020 08/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1021 08/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

1022 08/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

João do
Norte

1023 08/06/1935

Civilização Brasileira
Editora

1024 09/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Nova bandeira de Gustavo
Barroso a Minas
Judaismo internacional: os
arautos da revolução
vermelha
Gustavo Barroso visitou Juiz
de Fora: notavel conferencia
A visita de Gustavo Barroso
e Jeovah Motta a esta
capital, no dia 9 do corrente
O integralismo e a Alliança
Libertadora em Minas Uma entrevista do prof.
David Rabello aos "Diários
Associados"
Para evitar choques entre
estudantes? Procura-se
impedir, em Belo Horizonte,
uma conferencia integralista
Um páu com formigas ...
Judaismo internacional: as
reuniões cabalistas do
cemitério de Praga
A palavra e o pensamento
integralista de Gustavo
Barroso
A policia não permittirá as
demonstrações integralistas
annunciadas para hoje - "A
Lei de Segurança será
cumprida e ella não admitte
essas concentrações

Vanguarda

Ceará

A Ofensiva
A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Anauê

Belo
Horizonte/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Anauê

Belo
Horizonte/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Diário da Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Beira-Mar

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Estado de Minas

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

339

publicas" - disse aos
"Diários Associados" o
chefe de polícia

1025 09/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1026 10/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1027 10/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1028 11/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1029 11/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1030 11/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Em propaganda do
integralismo
Anauê! Anauê! Chegou a
esta capital o sr. Gustavo
Barroso que realizou no
edificio do antigo Parc
Royal uma conferencia
sobre o integralismo - O
meeting de hoje
Um lider integralista em em
Bello Horizonte. O sr.
Gustavo Barroso recebido
enthusiastiscamente pelos
camisas verdes - A
conferencia de hotem no
Parc Royal
Insultando o Exercito! Os
"Galinhas Verdes" foram
enxotados de Itajubá Plinoca e Gustavinho
caçados por praças do
Exercito - fugiram de
automovel até a estação de
Perdão - Um insulto
repellido a mão armada fracassos e mais fracassos
A pedidos: a mentira do
"Diário da Tarde"
Em propaganda das ideas do
sgma o sr. Gustavo Barroso
em visita a Bello Horizonte A conferencia do edificio
Parc Royal - Uma entrevista
a O Diário

Folha de Minas

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

O Debate

Belo
Horizonte/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Diário da Tarde

Belo
Horizonte/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Diário Nacional
Socialista

Rio de Janeiro/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Folha de Minas

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

O Diário

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

340

Homenageado pelo nucleo
integralista o sr. Gustavo
Barroso. A recepção
domingo na "gare" da
Capital - A conferencia no
edificio do antigo Parc
Royal - Regressou hontem o
lider camisa-verde

1031 11/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Estado de Minas

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

1032 13/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

A voz do sangue

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

1033 13/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

João do
Norte

Judaismo internacional: os
Judeus e a revolução alemã

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

1034 15/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

O integralismo em Minas

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

1035 16/06/1935

MHN - Museu
Histórico Nacional

Estudos archeologicos em
homenagem a Raul Lino

Beira-Mar

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

1036 17/06/1935

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Diário da Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

1037 22/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Concurso da Princesa dos
Estudantes
"O que os integralistas
devem saber", julgado no
extrangeiro

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

1038 22/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

1039 22/06/1935
AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1041 29/06/1935
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1042 29/06/1935
Integralista Brasileira

João do
Norte

Judaismo Internacional: o
poder occulto de Israel

A Ofensiva

Gustavo
Barroso

Citação em Juizo

A Ofensiva

Um caso liquido de
apropriação indebita

1040 26/06/1935

1043 29/06/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

A Informação

A decadencia do ensino

A Ofensiva

O integralismo fora do paiz

A Ofensiva

A visita de Gustavo Barroso
a Minas: enthusiastica
recepção - Cerca de mais de
três mil pessoas ouvem, no
edificio do Parc Royal,
debaixo de freneticas
vibrações, a palavra desse

A Ofensiva

Rio de Janeiro/RJ

341

leader integralista

Gustavo
Barroso

1044 29/06/1935
1045 30/06/1935
1046

jul/35

AIB - Ação
Integralista Brasileira
Companhia Editora
Nacional

1047 04/07/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1048 05/07/1935

ABL - Academia
Brasileira de Letras

1049 06/07/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1050 06/07/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1051 06/07/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1052 06/07/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1053 06/07/1935
1054 07/07/1935

MHN - Museu
Histórico Nacional
ABL - Academia
Brasileira de Letras

João do
Norte

Ouvidio da
Cunha

O Preste João das Indias
Um livro de Gustavo
Barroso
"A palavra e o pensamento
integralista" de Gustavo
Barroso
O director da Escola Militar
e o integralismo
Tricentenário da Academia
Francesa. A sessão publica
de hontem na Academia
Brasileira - Palvras do
Conde Affonso Celso - A
conferencia do Sr. Gustavo
Barroso
Um grito de alerta á Patria
escravizada: o diretor da
Ecolar Militar e o
integralismo
Judaismo internacional: um
ramalhete de citações em
honra de Israel
Como se combate os
"Extremismos"...
Appareceu um grande livro
sobre o "Quarto Império"
O Museu Histórico

Gustavo
Barroso

O tricentenário da Academia
Francesa

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Diário da Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Jornal do
Comercio

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Manhã

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Fon-Fon
A União
Gazeta

Fon-Fon
Jornal do Correio

São Paulo/SP

342

1055 09/07/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

ABL - Academia
Brasileira de Letras
AIB - Ação
1057 13/07/1935
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1058 13/07/1935
Integralista Brasileira
1056 11/07/1935

1059 18/07/1935

MHN - Museu
Histórico Nacional

Civilização Brasileira
Editora
AIB - Ação
1061 20/07/1935
Integralista Brasileira
1060 19/07/1935

1062 20/07/1935
1063 27/07/1935

João do
Norte
Gustavo
Barroso

AIB - Ação
Integralista Brasileira

R. P.

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

1065 27/07/1935

João do
Norte

1066 27/07/1935

Gustavo
Barroso

ago/35

1068

ago/35

Diário da Noite

Conferencia

Diário da Tarde

Judaismo Internacional: o
judeu e o avestruz

A Ofensiva

A finada d. Loló

A Ofensiva

A logica do extremismo: em
torno de um requerimento
do deputado communista sr.
Adguar Bastros sobre a
situação do sr. Gustavo
Barroso
Brazil: O Integralismo de
Norte a Sul
o Congresso Integralista

1064 27/07/1935 Editora José Olimpio

1067

Um grito de alerta á Patria
escravizada: em carta aberta
ao general Meira de
Vasconcelos, o sr. Agenor
de Almeida Loyola diz que o
que tem faltado ao paiz não
é o apoio das classes
armadas, mas o respeito dos
governos pelos direitos da
Nação

Editora José Olimpio
Gustavo

Gazeta

Fon-Fon
A Ofensiva

O Integralismo e o Mundo

A Ofensiva

Deus, patria e familia
Gustavo Barroso - O Quarto
Império
Literatura Comunista

São Paulo/SP

Rerv. Summer
School

Os Kaganovitch

Livros: O Quarto Império Gustavo Barroso
Judaismo Internacional: o
judaismo e os destinos da
França

Florianopolis/SC

A Cidade
A Ofensiva
O Sigma
Anauê
Anauê

Juiz de Fora

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a

343

Barroso
AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1070 03/08/1935
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1071 03/08/1935
Integralista Brasileira
1069 03/08/1935

João do
Norte
Gustavo
Barroso

Gustavo
Barroso

1072 03/08/1935
ABL - Academia
Brasileira de Letras
AIB - Ação
1074 10/08/1935
Integralista Brasileira
1073 10/08/1935

1075 14/08/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1076 16/08/1935

Civilização Brasileira
Editora

1077 17/08/1935
1078 18/08/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1079 21/08/1935

ABL - Academia
Brasileira de Letras

1081 23/08/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1082 23/08/1935
1083 24/08/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

A Ofensiva

A verdadeira democracia

A Ofensiva

O integralismo no interior

Fon-Fon

O Regimento que Passa ....

Fon-Fon

Academia Brasileira
Gustavo
Barroso

Altas e baixas
O julgamento dos irmãos
Novaes: O Coselho de
Setença - O juramento
integralista do sr. Gustavo
Barroso - Um jurado que
tem horror aos photographos
Brasil: Colonia de
Banqueiros, Gustavo
Barroso

Gustavo
Barroso
Alvaro
Moreyna
João José

1080 23/08/1935

Judaismo Internacional:
negros e judeus

Florestas e Parasitas
Os Eternos Judeus
Como pilheria, é bôa!
Lope de Vega. Na Academia
Brasileira de Letras o sr.
Gustavo Barroso exalta,
numa boa conferencia, a
gloria do famoso dramaturgo

Alcebiades
Delame
Viriato
Corria
Gustavo
Barroso

As sextas feiras

Gazeta de Noticias
A Ofensiva

Diário da Noite

A Cidade
A Ofensiva
A Manhã
Correio da Manhã

Jornal do Brasil

Jornal do
Comercio

Hierarquia Militar

Jornal do Brasil

Liberdade e Amor

A Ofensiva

Recife/PE

Barroso

1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

344

1084 25/08/1935

ABL - Academia
Brasileira de Letras

1085 25/08/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

João do
Norte

1086 31/08/1935
1087 04/09/1935

Companhia Editora
Nacional

1088 06/09/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1089 07/09/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1090 08/09/1935

MHN - Museu
Histórico Nacional

1091 14/09/1935
1092 14/09/1935
1093 14/09/1935
ABL - Academia
Brasileira de Letras
AIB - Ação
1095 21/09/1935
Integralista Brasileira
1094 20/09/1935

Gustavo
Barroso

Lope de Vega. Conferencia
realizada na Academia
Brasileira de Lettras pelo sr.
Gustavo Barroso
Democracia liberal ou
democracia social? O dr.
Egidio Hervê expõe ao
Diário de Noticias as ideas
centrais do livro
"Democracia e Socialismo",
que a Livraria do Globo
lançará na proxima semana e
no qual s. s. critica as
doutrinas integralistas dos
srs. Plinio Salgado e
Gustavo Barroso
Judaismo Internacional:
resposta ao pé da letra
"História Militar do Brasil"
Gustavo Barroso
Chegam, hoje, a esta capital
os srs. Gustavo Barroso e
capitão Jeovah Motta,
leaders integralista
Um confusionista
A devolução dos trofeus da
independencia á Casa Brasil

Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

O abutre dos povos
Judaismo Internacional: a
tragédia do café
A doutrina do
engrossamento
Os homens de 1835
O integralismo e a America

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Nação

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Diário de Noticias

A Ofensiva
A Noite

Diário

A Ofensiva
A Ofensiva
Fon-Fon
A Nação
A Ofensiva

Belo
Horizonte/MG

345

João do
Norte

1096 21/09/1935

Judaismo Internacional:
amos latentes e patentes

A Ofensiva

História Militar do Brasil Gustavo Barroso

Beira-Mar

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Companhia Editora
Nacional
AIB - Ação
1098 24/09/1935
Integralista Brasileira

Egidio
Herve

Integralismo em confusão

Diário de Noticias

1099 28/09/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

João do
Norte

Judaismo Internacional: o
anti-semitismo no mundo

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

1100 28/09/1935

AIB/ABL

Correio do Povo

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

1101 01/10/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1102 01/10/1935

AIB/ABL

1097 22/09/1935

1103 02/10/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1104 02/10/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1105 02/10/1935

MHN/ABL/AIB

1106 03/10/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

O sr. Gustavo Barroso
chega, hoje, a Curitiba
Curytiba hospeda rutilante
vulto da literatura brasileira.
Gustavo Barroso chegou
ontem - o que foi a sua
recepção - Ouve-o O Dia S. S. está de passagem para
a Concentração de
Blumenau - Congresso
Integralista em Porto Alegre
- As suas conferencias nesta
capital - Outras notas
Dr. Gustavo Barroso
Gustavo Barroso fala a "O
Dia" publicaremos amanhã
importante entrevista do
eminente intellectual
patricio
É esperado em Curityba o sr.
Gustavo Barroso
O sr. Gustavo Barroso entre
nós: a apoteotica recepção
que se fez ao brilhante
literato patricio - Duas
conferencias que realizará,
uma das quais hoje, no
teatro Hauer
Dr. Gustavo Barroso em
Curitiba

O Dia

Curitiba/PR

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Diário de Noticias

Curitiba/PR

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

O Dia

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Gazeta do Povo

Gazeta do Povo

Curitiba/PR

346

1107 03/10/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1108 04/10/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1109 04/10/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1110 04/10/1935

Gustavo
Barroso

1112 05/10/1935

O Dia

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Diário da Manhã

Curitiba/PR

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Um escriptor que nos visita

O Albor

Laguna

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

David
Carneiro

A história militar do Brazil
do sr. Gustavo Barroso

O Dia

Curitiba/PR

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

O illustre sr. Moretzsohn
Judaismo internacional: o
processo de Berna
A maçonaria continua a
fazer propaganda do
integralismo
Gustavo Barroso com suas
formidaveis conferencias,
empolgou a alma de Curitiba
A remodelação de Ouro
Preto. Recebidos do
thesouro e recolhido ao
Banco do Brasil
100:000$000, para a
execução das obras

A Ofensiva
A Ofensiva

1113 07/10/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1114 07/10/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1115 08/10/1935

MHN - Museu
Histórico Nacional

1116 10/10/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Integralismo

A Gazeta

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Brasil, Colonia de
Banqueiros! Onde se
constata a veracidade da
impressionante denuncia do
integralismo através do livro
admiravel de Gustavo
Barroso!

A Cidade

1117 12/10/1935

Hemeroteca Gustavo
Barroso

Hercilio
Guimarães

Gustavo
Barroso
João do
Norte

1111 05/10/1935

O integralismo vai de vento
em popa... Apesar dos
obstaculos que o liberalismo
agonizante lhe tem querido
crear". Gustavo Barros
concede a "O Dia"
sensacioal entrevista
Gustavo Barroso realizou
ontem mais um conferencia
publica

A Razão

Curitiba/PR

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Razão

Curitiba/PR

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Florianopolis/SC

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Recife/PE

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Correio da Manhã
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AIB - Ação
Integralista Brasileira
ABL - Academia
1119 15/10/1935
Brasileira de Letras

O integralismo no Rio
Grande

1118 13/10/1935

1120 17/10/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1121 17/10/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1122 19/10/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1123 19/10/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

AIB - Ação
Integralista Brasileira
Companhia Editora
1125 19/10/1935
Nacional
1124 19/10/1935

1126 19/10/1935

MHN/ABL/AIB

ABL/AHB - Arquivo
Histórico Brasileiro
AIB - Ação
1128 20/10/1935
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1129 20/10/1935
Integralista Brasileira
1130 20/10/1935
AIB - Ação
1127 20/10/1935

Gustavo
Barroso

Achilles
Saraiva

A Noite

Alliança Impossivel

O Estudante

Domingo, grande
concentração nessa cidade,
de "camisas verdes", com
representantes de todos os
nucleos visinhos. A visita do
grande tribuno integralista
Gustavo Barroso, Secretário
Nacional de Educação e,
provavelmente, de Miguel
Reale, Secretário Nacional
da Doutrina

Ponte Nova

Theophilo O.

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Rumo ao Sigma

Ponte Nova/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Diário de Noticias

Porto Alegre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Luta

Porto Alegre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Gustavo Barroso

A Cidade

Laguna

Gustavo Barroso - História
Militar do Brasil

Fon-Fon

Gustavo Barroso

A Gazeta

Porto Alegre

Correio do Sul

Laguna

Correio do Povo

Porto Alegre

Correio do Povo

Porto Alegre

Gazeta de Forte

Fonte Nova/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a

Honrosa visita
Realiza-se hoje á noite o 1º
Congresso Integralista do
Rio Grande do Sul. Afim de
presidir os trabalhos do
conclave chegou, ontem, do
Rio, o escriptor Gustavo
Barroso
Chegou hontem a esta
capital o escriptor Gustavo
Barroso

Dr. Gustavo Barroso
Primeiro Congresso
Provincial do Integralismo
O congresso dos
integralistas
Dr. Gustavo Barroso
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Integralista Brasileira

1131 20/10/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1132 21/10/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1133 22/10/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1134 22/10/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1135 23/10/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1137 25/10/1935
Integralista Brasileira
Civilização Brasileira
1138 25/10/1935
Editora
AIB - Ação
1139 26/10/1935
Integralista Brasileira

Nova
Foi solenemente instalado o
congresso integralista. Os
trabalhos do conclave dos
"camisas verdes" foram
presididos pelo dr. Gustavo
Barroso
A política integralista em
José Schiavo
face da constituição
1º Congresso Provincial
Integralista. Terminaram
hontem os trabalhos que se
vinham realizando, há dias Mais de 500 integralistas
desfilaram pelas ruas da
capital
Os integralistas realizaram,
domingo, diversas
comemorações do seu 1º
Congresso
1º Congresso Provincial
Integralista. Foi
solemnimente encerrado no
Theatro São Pedro, á noite
de ante-ontem, quando
discursaram vários oradores,
havendo o sr. Gustavo
Barroso proferido uma nova
conferencia

1136 24/10/1935

1140 26/10/1935
1141 27/10/1935

AIB - Ação

Acção Integralista Brasileira
Gustavo
Barroso

A Acção do Integralismo no
Rio Grande do Sul
"História Militar do Brasil"
Gustavo Barroso
O Integralismo no Paraná

Gustavo
Musica praieira e sertaneja
Barroso
José Schiavo Religião e integralismo

Barroso

1936 1º Semestre

Diário de Noticias

Porto Alegre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Jornal do Povo

Porto Alegre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Correio do Povo

Porto Alegre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Diário de Noticias

Porto Alegre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Correio do Povo

Porto Alegre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Correio do Povo

Porto Alegre

Correio do Povo

Porto Alegre

Gazeta

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a

Fon-Fon
Beira-Mar
Jornal do Povo

Ponte Nova/MG
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Integralista Brasileira
1142 30/10/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira
Gustavo
Barroso

1143 02/11/1935
AIB - Ação
1144 05/11/1935
Integralista Brasileira

1145 05/11/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1146 06/11/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1147 07/11/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1148 07/11/1935

Civilização Brasileira
Editora

1149 09/11/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

O sucesso de Gustavo
Barroso entre nós

O Dia

A profecia mentirosa

Fon-Fon

O sr. Gustavo Barroso e
outros integralistas foram
Jornal do Brasil
assistir o congresso de
Cachoeira do Itapemirim
A vingança
integralista:"cahira" sobre os
Diário da Noite
autores da morte de seus
correligionários
Os integralistas ameaçam
céos e terras. O sr. Gustavo
O Imperial
Barroso prenuncia a hora da
revolução
Reportagem do "A Manhã"
sobre Cachoeira do
A Manhã
Itapemirim
O Livro do Dia: "Brasil
Colonia de Banqueiros Diário da Tarde
Gustavo Barroso
Ai! Manuela. O soldado do
Sigma correu sobre o ronco
O Radical
da pancadaria do sargento
O Congresso de Cachoeira
A Ofensiva
do Itapemerim
História Militar do Brasil Revista da Semana
Gustavo Barroso

AIB - Ação
Integralista Brasileira
Companhia Editora
1151 09/11/1935
Nacional
AIB - Ação
1152 10/11/1935
José Schiavo A comédia integralista
Integralista Brasileira
Gustavo
A Eterna Beleza e a Eterna
1153 10/11/1935
Barroso
Verdade
1150 09/11/1935

Jornal do Povo
Fon-Fon

Curitiba/PR

Recife/PE

Fonte Nova/MG

Barroso

1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
20 - 1932 2º Semestre a
1935 1º Semestre
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1154 13/11/1935

MHN - Museu
Histórico Nacional

1155 16/11/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

Violano as confidencias do
Imperador: um palpitante
capitulo do mais
escandaloso romance de
amor do século passado, no
Brasil. Furtado, no Museu
Histórico, o original de uma
carta de Pedro I a Marqueza
de Santos
O illustre Sr. Simonson,
primeiro round ....

1156 16/11/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

João do
Norte

Judaismo internacional: a
confissão de um Judeu

1157 17/11/1935

MHN - Museu
Histórico Nacional

1158 23/11/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

João do
Norte

Judaismo internacional: a
confissão de varios Judeus

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1160 23/11/1935
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1161 30/11/1935
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

O illutres sr. Simonsen:
segundo round...
O integralismo em Santa
Catarina
O illutres sr. Simonsen:
terceiro round...
Brasil, Colonia de
Banqueiros! Um documento
sensacional que prova a
veracidade do
impressionante libero do
escriptor Gustavo Barroso
As indiretas do sr. Gustavo
Barroso

1159 23/11/1935

1162 30/11/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1163 08/12/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1164 10/12/1935
AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1166 16/12/1935
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1167 17/12/1935
Integralista Brasileira
1165 14/12/1935

Dr. Gustavo Barroso

Gustavo
Barroso

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Gustavo
Barroso

A alliança e o communismo
O illutres sr. Simonsen:
knock-out
Uma saudação a Gustavo
Barroso
O illutres sr. Simonsen:
quarto round...

O Globo

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Voz de Ouro
Preto

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Ofensiva
Fon-Fon
A Ofensiva

A Ofensiva

Jornal do Povo

Fonte Nova/MG

Século XX
A Ofensiva
A Luta
A Ofensiva

Porto Alegre
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1168 21/12/1935

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso
Mario de
Melo

1169 21/12/1935
1170 27/12/1935
1171 28/12/1935

1172 01/01/1936

1173

jan/36

1174

jan/36

1175

jan/36

Gustavo
Barroso

AIB - Ação
Integralista Brasileira

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

A Ofensiva

Os três homens

Fon-Fon

"História Militar do Brasil"

Jornal do
Comercio

soldados do Sigma

Fon-Fon

Manifestação ao dr. Bulhões
Pedreira. O jurisconsulto
que brilhantemente defendeu
a Acção Integralista
Brasileira junto ao Tribunal
Superior de Justiça Eleitoral
El Integralismo definido por
Gustavo Barroso

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1176 02/01/1936

O communismo e as Classes
Armadas: o massacre de
officiaes, cadetes e soldados
da terra e mar faz parte do
programma revolucionario
bolchevista

Recife/PE

A Ofensiva

Corporaciones

Montivideu

El Integralismo em El Brasil

Corporaciones

Montivideu

De Gustavo Barroso
Parrafusos brillantes de su
libro "El Cuarto Imperio"

Corporaciones

A lenda das estrelas

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

1177 04/01/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1178 11/01/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

Revelação sensacional: a
catastrophe do Maximo
Gorki

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

1179 18/01/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

Joseph Wolden, Trelitsh
Lincoln ou Henry Berger?

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

1180 18/01/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

João do
Norte

Judaismo internacional: o
communismo e os judeus

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

1181 25/01/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

Nem medievaes, nem
extremistas!

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

O integralismo nos Estados

Fon-Fon
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1182 25/01/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1184 28/01/1936
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1185 31/01/1936
Integralista Brasileira
1183 28/01/1936

1186 01/02/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1187

AIB - Ação
Integralista Brasileira

fev/36

1188 01/02/1936

1189 02/02/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1190 02/02/1936

AIB/ABL

1191 06/02/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1192 08/02/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1193 14/02/1936

1195 14/02/1936
AIB - Ação

A Ofensiva

Os insultos de Litvinof

A Ofensiva

A Synagoga Paulista

Século XX

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

La Reposa

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Judaismo internacional: o
anti-semitismo na Argentina

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

A marcha do Sigma:
Gustavo Barroso, falando ao
povo de S. João D'El-Rey,
recebe o enthusiasticos
applausos. Novos adeptos do
integralismo

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

A Caixa Magica

Século XX

Foetor judaicus

Século XX

O senhor Moretzsohn sabe

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a

Judaismo internacional: o
nosso anti-semitismo
Os trabalhos para mudança
da chefia da Provincia de
Minas Geraes

Gustavo
Barroso

Dice Gustavo Barroso

Gustavo
Barroso

Senhora da conquista,
navegação e comercio da
Etiopia, Arabia, Persia e
India

Gustavo
Barroso

O silencio é de ouro

Cartas del Brasil: los
Víctor de la
"camisas verdes" brasileños
Fortelle
y su organización
Judaismo internacional: a
João do
Inglaterra nas mãos dos
Norte
judeus
João do
Norte

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1194 14/02/1936

1196 15/02/1936

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
João do
Norte

Forças novaes da America: o
integralismo, "fascismo"
brasileiro

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo

Rio de Janeiro/RJ

A Ofensiva
A Ofensiva
Corporaciones

Montivideu
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Integralista Brasileira

Barroso

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1198 16/02/1936
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1199 16/02/1936
Integralista Brasileira

João do
Norte

1197 16/02/1936

Gustavo
Barroso

1200 16/02/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1203 21/02/1936
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

1201 17/02/1936

1202 18/02/1936

1204 21/02/1936

MHN/AIB

Judaismo internacional:
ataque e defesa
Na capital o sr. Gustavo
Barroso
A festiva reunião integralista
de hontem
S. João D'El-Rey
A doutrina do Sigma em
Minas. O sr. Gustavo
Barroso um dos grandes
chefes do integralismo,
concede uma entrevista ao
Correio Mineiro
Do liberalismo ao
integralismo
O isolador de S. João D'El
Rey
Integralismo

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1206 27/02/1936
Integralista Brasileira

João do
Norte
Gustavo
Barroso

Judaismo internacional: as
três internacionais
O integralismo e a opnião
mundial

AIB - Ação
Integralista Brasileira

João do
Norte

Judaismo internacional: a
política internacional judaica

1205 23/02/1936

1207 01/03/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1209 02/03/1936
Integralista Brasileira
1208 01/03/1936

1210 03/03/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1211 03/03/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1212 03/03/1936

Civilização Brasileira
Editora

Gustavo
Barroso

A chefia da Provincia de
Minas
Uma conferencia do sr.
Gustavo Barroso
As conferencias de Gustavo
Barroso em São João del
Rey
O renascimento de uma
nação
"Espirito do século XX" o
livro forte de Gustavo
Barroso

Barroso

1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Século XX

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Século XX

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

A Ofensiva
Estado de Minas
Folha de Minas

Belo
Horizonte/MG

Tribuna

S. João D'El-Rey

Correio Mineiro

Século XX
A Ofensiva
A Voz de Ouro
Preto
A Ofensiva
A Ofensiva
A Ofensiva
A Ofensiva
A Ofensiva
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A coroa imperial: da
comissão avaliadora faz
parte o dr. Gustavo Barroso
Gustavo Barroso em
Ribeirão Preto
Gustavo Barroso falará ao
povo de Jaboticabal amanhã
no Polytheama
Gustavo Barroso chegará
hoje a esta cidade, chefiando
uma caravana integralista, o
festejado escriptor patricio
Judaismo internacional: de
Bello Judaico ...

1213 03/03/1936

MHN - Museu
Histórico Nacional

1214 07/03/1936

ABL - Academia
Brasileira de Letras

1215 08/03/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1216 08/03/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1217 08/03/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1218 09/03/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo Barroso: sua
conferencia de hontem

1219 12/03/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1220 13/03/1936

AIB/IHGB

1221 16/03/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1222 19/03/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo Barroso em
Batataes
Dr. Gustavo Barroso, o
illustre homem de letras
visitou hontem o "Diário da
Manhã" - O comicio
integralista promovido
hontem em Sertãozinho
Um tribunal judaico
fuccionando em pleno Rio.
Onde apparece de novo a
novidade do fuzilamento do
sr. Gustavo Barroso! Queixa crime, por calumnia.
A melhor lição do
bolchevismo

1223 19/03/1936
1224 21/03/1936
1225 24/03/1936

João do
Norte

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Synagoga Paulista
Nota de um velho político
A Synagoga Paulista

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Correio da Tarde

Ribeirão Preto

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

A Gazeta

Jaboticabal/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Diário da Manhã

Ribeirão Preto

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

A Ofensiva

Correio da Tarde

Ribeirão Preto

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Correio da Tarde

Ribeirão Preto

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Diário da Manhã

Ribeirão Preto

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Diário da Noite

A Ofensiva
Século XX
Fon-Fon
Século XX

355

1226 27/03/1936
1227 28/03/1936
1228 29/03/1936
1229 02/04/1936
1230 03/04/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
Integralista Brasileira

1231 13/04/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1232 13/04/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1233 13/04/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1234 14/04/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1235 15/04/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1236 21/04/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1237 25/04/1936

Gustavo
Barroso

Integralismo e Aprismo
O integralismo nos Estados

João do
Norte
Geraldo
Rocga
Argemiro

Osvaldo
Gouvea
Gustavo
Barroso

Judaismo internacional: o
ouro de Moscou
Dispa o fardão, tenentegeneral
Pelourinho: Gustavo
Barroso
Rebentou a crise no seio do
integralismo. O sr. Plinio
Salgado ameaça fuzilar o sr.
Gustavo Barroso, o capitão
Roehn do Brasil
Se o integralismo vencer
será fuzilado o sr. Gustavo
Barroso! Proibido de
escrever na Ofensica o
escritor nortista desabafou
no "Século XX", as suas
investidas contra a colonia
judaica de São Paulo
Rebentou a crise no seio do
integralismo o sr. Plinio
Salgado ameaça fusilar o sr.
Gustavo Barroso, o capitão
Roehn do Brasil
Divergencias entre os
integralistas? O Sr. Madeira
de Freitas diz que se trata de
um 1º de abril atrasado...
Jornaes vendidos a Moscou,
através de ridiculos boatos,
tentam lançar a confusão
dentro do integralismo
Um crime horrendo
Fon-Fon e o Rio Moderno

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Diário da Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Diário da Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Diário da Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

O Globo

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

A Ofensiva
Fon-Fon
A Ofensiva
A Noite
A Noite

Século XX
Fon-Fon

356

1238 26/04/1936

Departamento Provincial
Universitario de Guanabara:
conferencia de Gustavo
Barroso "A evolução do
Conceito de estado"
O integralismo em São
Paulo

AIB - Ação
Integralista Brasileira

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1240 03/05/1936
Integralista Brasileira
1239 02/05/1936

Valor do merito

A Ofensiva

Fon-Fon
O Albor

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

AIB - Ação
1241 05/05/1936
Integralista Brasileira

A conferencia do dr.
Gustavo Barroso quartafeira no Departamento
Universitario

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

1242 17/05/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Conferencia de Gustavo
Barroso em Therezopolis

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

1243 21/05/1936

ABL - Academia
Brasileira de Letras

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

1244 23/05/1936

AIB/ABL

1245 24/05/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

AIB - Ação
Integralista Brasileira
ABL - Academia
1247 29/05/1936
Brasileira de Letras
ABL - Academia
1248 29/05/1936
Brasileira de Letras
1246 27/05/1936

1249 04/06/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1250 04/06/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1251 06/06/1936

AIB/ABL

Fenomemo mediunico
A. B.
Queiroz

O Sigma

As allucinações de um
literato: caso que merece a
Diário de São
attenção dos phychiatras
Paulo
nacionaes
Uma visita que nos honra:
chegou hontem a esta cidade Gazeta de Formiga
o dr. Gustavo Barroso
Chega, hoje, a Capital o dr.
Estado de Minas
Gustavo Barroso
Gustavo Barroso
Gustavo Barroso:
Sanntacruz de Lima
A ida do dr. Gustavo
Barroso ao Nucleo
Municipal de Nictheroy
Gustavo Barroso em
Curvello
Dr. Gustavo Barroso em
Diamantina

O Debate
O Debate

Porto Alegre

Formiga/MG

Belo
Horizonte/MG
Belo
Horizonte/MG

A Ofensiva
A Vanguarda
Voz de Diamantina

Curvello/MG
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1252 10/06/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

1253 13/06/1936
1254 14/06/1936

"Não podemos querer mal
ao judeu e odiar uma raça da
qual sahiu Jesus Christo" escreve o sr. Plinio Salgado
Contrariando as pregações
do senhor Gustavo Barroso.

Leiam o novo livro de
Gustavo Barroso: Espírito
do Século XX"
O integralismo coheso como
sempre

Civilização Brasileira
Editora

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1256 21/06/1936
Integralista Brasileira
Civilização Brasileira
1257 21/06/1936
Editora
AIB - Ação
1258 25/06/1936
Integralista Brasileira
1255 16/06/1936

Gustavo Barroso

Gustavo
Barroso

1259 27/06/1936
Civilização Brasileira
Editora
SCV - Sociedade
1261 08/07/1936
Carlos e Vasconcelos
AIB - Ação
1262 09/07/1936
Integralista Brasileira
1260 05/07/1936

1263 18/07/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1264 19/07/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1266 01/08/1936
Integralista Brasileira
1265 24/07/1936

Uma lição de história

Espirito do século XX. De
Gustavo Barroso
Gustavo Barroso e o
integralismo
Alemanha de ontem e de
hoje
Espírito do século XX

Viriato
Correia

Uma idéia excelente
História integral do Brasil
Diffundindo as doutrinas, o
sr. Gustavo Barroso, vulto
proeminente da Acção
Integralista Brasileira, fará
uma conferencia, hoje, na
sede do Nucleo da Gambôa
O ensino integral da história
do Brasil iniciou-se hontem
o curso de Gustavo Barroso

Gustavo
Barroso
Emilio O.
Kaminski

Os camisas verdes do Paraná
A questão judaica

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Diário da Noite

Fon-Fon

Rio de Janeiro/RJ

A Ofensiva
A Ofensiva
A Ofensiva
Beira-Mar
A Razão

Porto Alegre

Fon-Fon

Rio de Janeiro/RJ

A Ofensiva
Jornal do Brasil
A Ofensiva

A Razão

Curitiba

A Revolução

Porto Alegre
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Gustavo
Barroso

1267 08/08/1936
1268 09/08/1936

ABL - Academia
Brasileira de Letras

1269 12/08/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1270 12/08/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1271 22/08/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1272 23/08/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1273 24/08/1936

ABL - Academia
Brasileira de Letras

1274 26/08/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1275 27/08/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1276 06/09/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

A Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

O homem do integralismo

Estado da Bahia

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Embarca para São Paulo o
sr. Gustavo Barroso

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

A alma dos proverbios
Hospede illustre: Gustavo
Barroso
Homenageado em São Paulo
o companheiro Gustavo
Barroso, membro do
Supremo Conselho
Integralista
Gustavo Barroso, cumprindo
as ordens do Chefe
Nacional, inscreveu mais de
520 brasileiros nas fileiras
dos "Camisas Verdes"
Pela inscrição de mais um!
Gustavo Barroso inscreveu
520 companheiros
Gustavo Barroso e a
literatura do nordeste
O "Dia do Soldado": os
nossos grandes mortos - O
sr. Gustavo Barroso vae
falar sobre a vida do Duque
de Caxias
A grande manifestação
civica de homtem no
Instituto de Musica

I. Zemilson

AIB - Ação
Alberto B. O integralismo e o mundo Integralista Brasileira Cotrim Neto Gustavo Barroso
"Para excitar artificialmente
movimentos de opnião".
AIB - Ação
1278 09/09/1936
Vehemente allocução do sr.
Integralista Brasileira
Gustavo Barroso, em São
Paulo
1277 06/09/1936

Fon-Fon
Diário Popular

A Revolução

Porto Alegre
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AIB - Ação
1279 10/09/1936
Integralista Brasileira

1280 11/09/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

ABL - Academia
Brasileira de Letras
AIB - Ação
1282 13/09/1936
Integralista Brasileira
1281 12/09/1936

1283 14/09/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Heitor
Muniz
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

1284 16/09/1936
1285 20/09/1936
1286 22/09/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1287 23/09/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1288 24/09/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1289 25/09/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1290 25/09/1936

AIB/ABL

Dr. Gustavo Barroso
regressa hoje a S. Paulo pelo
A Ofensiva
Cruzeiro do Sul este illustre
leader integralista
Grande reunião integralista
em São Paulo, notavel
A Ofensiva
conferencia de Gustavo
Barroso
O Cangaceiro por PingaRevista da Semana
Fogo
O Tabú do Petroleo
Gustavo Barroso - "História
Militar do Brasil", S. Paulo 1936

23 - 1936 1º Semestre a
1936 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Diário da Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva
Correio da Manhã

A Africa e a civilização

A Ofensiva

Cherchez le juif

A Ofensiva

Conferencia de Gustavo
Barroso
Dois novos livros de
Gustavo Barroso "O
Integralismo e o Mundo" "Os Protocollos dos Sabios
de Sião"
Gustavo
Barroso

Hemeroteca Gustavo
Barroso

O espírito do cruzeiro
A conferencia de Gustavo
Barroso no Nucleo de
Andarahy: enorme
assistencia applaudiu
enthusiasticamente o grande
"leader" integralista
Episódio inedito na
Academia Brasileira de
Letras: o senhor Gustavo
Barroso recebe o democrata
Duhamel; envergando a
camisa verde do Sigma!

A Ofensiva

360

1291 26/09/1936
Civilização Brasileira
Editora
Agencia Minerva
1293 29/09/1936
Editora
AIB - Ação
1294 30/09/1936
Integralista Brasileira
1292 27/09/1936

1295 30/09/1936
1296 02/10/1936

Civilização Brasileira
Editora

1297 03/10/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1298 06/10/1936

AIB/ABL

1299 07/10/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1301 10/10/1936
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1302 11/10/1936
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso
Henry
Leonardos
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Fernando
Magalhães

O precursor de Alberto
Torres

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

"Os protocollos dos sábios
de Sião"

A Ofensiva

O grande culpado

A Ofensiva

Sabios de Sion

Quem será o Lenin
brasileiro?
Gustavo Barroso - escolhido
o paranympho dos
bacharelandos do Collegio
dos Salesianos de Santa
Rosa, em Nictheroy
A grande sessão nacional
integralista de hoje no
Theatro João Caetano. O
discurso de Gustavo Barroso
- Oração do chefe nacional
encerrando a reunião - O
programa da solenidade
A oração do dr. Gustavo
Barroso

1300 08/10/1936

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

O integralismo e o mundo

Um novo livro de Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

Fon-Fon

A Gazeta
Jornal do Brasil

A Ofensiva

O kike-killer

A Ofensiva

Trafico de carne humana

A Ofensiva

São Paulo/SP
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1303 11/10/1936

AIB/ABL

1304 11/10/1936

Civilização Brasileira
Editora

1305 13/10/1936

ABL - Academia
Brasileira de Letras

1306 17/10/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1307 18/10/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1308 20/10/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1309 21/10/1936

Civilização Brasileira
Editora

1310 21/10/1936
AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1312 23/10/1936
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1313 24/10/1936
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1314 25/10/1936
Integralista Brasileira
1311 22/10/1936

"Ad immortalitatem!" A
cerimonia de posse do dr.
Pedro Calmon na Academia
Brasileira de Letras - A
recepção que lhe foi feita
pelo dr. Gustavo Barroso
O integralismo e o mundo Gustavo Barroso
"Ad immortalitatem!" a
cerimonia de posse do
escripto Pedro Calmon na
Academia Brasileira de
Letras, a sua oração e o
discurso proferido pelo
academico Gustavo Barroso
Gustavo
Barroso

A França com febre
O dicurso do dr. Gustavo
Barroso
A sessão commemorativa de
hontem no Theatro João
Caetano falaram Jehovah
Motta e Gustavo Barroso
sobre os pioneiros da
aviação nacional
"O Integralismo e o
Mundo", de Gustavo
Barroso

Alcebiades
Delamare
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Gustavo
Barroso

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Beira-Mar

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Gazeta

Estado coorporativo cristão

A Ofensiva

A conjuntura das trevas

A Ofensiva

O regime dos
anthropophagos
Curso de história do Brasil
de Gustavo Barros
Jesus Christo Rei

A Ofensiva
A Ofensiva
A Ofensiva

São Paulo/SP
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O integralismo e o
analphabetismo.
Commemorando o "Dia da
Bandeira", foi inaugurada
uma escola no districto de
Brumadinho, provincia de
Minas Gerais

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Manobras contra o café

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

1315 28/10/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1316 29/10/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

1317 29/10/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Luis Teran
Gomez

El avance del integralismo
em la Republica del Brasil

La Razon

1318 01/11/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

O bacharelismo judaizado

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Companhia Editora
Nacional

Gustavo
Barroso

A Ordem

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

1319

nov/36

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1321 05/11/1936
Integralista Brasileira
Civilização Brasileira
1322 05/11/1936
Editora
AIB - Ação
1323 07/11/1936
Integralista Brasileira
1320 04/11/1936

1324 07/11/1936

AIB/ABL

1325 08/11/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1326 09/11/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Dmitri Merejkovski - Jesus
Desconhecido - Tradução de
Gustavo Barroso
O communismo e as classes
armadas
Socialismo y Comunismo

Gustavo
Barroso

A Ofensiva
Alas

"O Integralismo em Marcha"

A Ofensiva

Curso de história do Brasil
de Gustavo Barros

A Ofensiva

Dr. Gustavo Barroso

O conto do Rabino

O Integralismo. Gustavo
Barroso, o eminente homen
de letras e membro do
Supremo Conselho
Integralista, pronuncia, hoje,
nesta cidade, uma
conferencia sobre a doutrina
do Sigma

La Paz/Bolivia

A Gazeta

Potosi/Bolivia

Carangola

A Ofensiva

Sigma

Carangola
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1327 10/11/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1328 11/11/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1330 14/11/1936
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1331 14/11/1936
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1332 15/11/1936
Integralista Brasileira
1329 13/11/1936

1333 15/11/1936
1334 17/11/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1335 17/11/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1336 18/11/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1337 18/11/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1338 20/11/1936

AIB - Ação

Grande concentração
integralista em Minas:
Gustavo Barroso visitará a
cidade de Tombos, na Zona
da Mata. Significativas
homenagens vão ser
prestadas ao eminente
paladino do Sigma
Os novos bachareis do
Collegio Salesiano Gustavo Barroso vae
paranymphar a turma
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Attila
Gustavo
Barroso
Egydio
Herver

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
22 - 1935 1º Semestre a
1936 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo

24 - 1936 2º Semestre a

O Drama do Diamante

A Ofensiva

Aos simples e ingenuos ...

A Ofensiva

O "aço verde" e a liberaldemocracia
O motim dos mercenarios
Fascismo Vermelho
Gustavo Barroso
A collação de grau dos
bachareis do Collegio
Salesiano de Santa Rosa: um
terço dos bacharelandos era
composto de "camisas
verdes" - A brilhante oração
de Gustavo Barroso, o
Paranympho da turma
Gustavo Barroso falará,
amanhã, em Nictheroy
O integralismo em Lorena: a
grande concentração de 8 do
corrente - a conferencia do
companheiro Gustavo
Barroso
O dicurso de Gustavo

Minas Gerais
A Ofensiva
Diário de Notícias

Porto Alegre

Rumo ao Sigma

Ponte Nova/MG
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Integralista Brasileira
1339 20/11/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1340 21/11/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1341 22/11/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1342 22/11/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1344 25/11/1936
Integralista Brasileira

Barroso

Attila

Gustavo
Barroso

AIB - Ação
1345 25/11/1936
Integralista Brasileira
AIB - Ação
Integralista Brasileira

1347 26/11/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1348 27/11/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1349 28/11/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1350 28/11/1936
AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1352 29/11/1936
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1353 06/12/1936
Integralista Brasileira

1937 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Minas Gerais

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

O Integralista

Carangola

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

O Integralista

Carangola

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Do senhor Dário de
Bittencourt

O Reporter

Porto Alegre

O olho de dimitrof

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

l. Carangolense

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A conferencia de Gustavo
Barroso no Nucleo do Ingá,
em Nictheroy
O "aço verde" e a liberaldemocracia
A conferencia que Gustavo
Barroso pronunciou no
Cinema Brasil, no dia 9 do
corrente, attraiu uma
assitencia numerosa
A visita do commandante
Gustavo Barroso a Tombos

1343 23/11/1936

1346 25/11/1936

Barroso

Attila

Gustavo
Barroso

1351 29/11/1936

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Significativa homenagem
dos universitarios
integralistas ao professor
Alcebiades Delamare
Deus e o livre arbitrio: uma
proposta da conferencia de
Gustavo Barroso
Uma conferencia de Gustavo
Barroso
O prof. Alcebiades Delamre,
alvo de manifestações dos
moços universitários
Gustavo Barroso vae falar
no Nucleo da Tijuca
A visita de Roosevelt

A Ofensiva

A Ação

São Paulo/SP

A Ofensiva
Fon-Fon

Gustavo Barroso falará,
hoje, na Tijuca

A Ofensiva

Sertão do meu Ceará

A Ofensiva

A cheve de dum segredo ...

A Ofensiva

Rio de Janeiro
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1354 12/12/1936
1355 12/12/1936
1356 13/12/1936
1357 13/12/1936
1358 13/12/1936
1359 20/12/1936

ABL - Academia
Brasileira de Letras
AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
Integralista Brasileira

1360 20/12/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1361 22/12/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1362 25/12/1936

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo Barroso
Gustavo
Barroso

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Companhia Editora
Nacional
ABL - Academia
1364 29/12/1936
Brasileira de Letras
AIB - Ação
1365 29/12/1936
Integralista Brasileira
Bibliotheca
1366 31/12/1936
Brasiliana
Pedagogica Brasileira

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1369 16/01/1937
Integralista Brasileira
1368 10/01/1937

1370 16/01/1937
1371 16/01/1937

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Varginha

Acção Integralista Brasileira

O Sul Mineiro

Varginha

Tamadaré

A Ofensiva

Os dois Brasis

A Ofensiva

Gustavo Barroso
Anniversario de Gustavo
Barroso
"História Secreta do Brasil"
Julio Dantas Os sábios de Sião

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

A Ofensiva

A Ofensiva
Arauto do Sul

"História Secreta do Brasil"

Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Dr. Gustavo Barroso

Provincia de Minas Gerais Carangola. A conferencia de
Gustavo Barroso
A solenidade sessão de
encerramento
Falará hoje sobre a
personalidade de Caxias o
companheiro Gustavo
Barroso

1363 26/12/1936

1367 03/01/1937

O Rhinoceronte do pampa

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

Fon-Fon

Acção

São Paulo/SP

A Razão

Fortaleza/CE

Acção

São Paulo/SP

A Ofensiva
Correio da Manhã

Corporação obrigatória e
syndicalização livre

A Ofensiva

Pequenos Factos

O Reporter

Porto Alegre

Gravuras misteriosas

Fon-Fon

Rio de Janeiro

Gravuras misteriosas

Fon-Fon

Rio de Janeiro
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AIB - Ação
Integralista Brasileira
Companhia Editora
1373 17/01/1937
Nacional
AIB - Ação
1374 19/01/1937
Integralista Brasileira
Civilização Brasileira
1375 20/01/1937
Editora
1372 17/01/1937

1376 20/01/1937

Editora Nacional

1377 22/01/1937

Companhia Editora
Nacional

1378 29/01/1937
AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1380 30/01/1937
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

Gustavo
Barroso

Sergio de
Gouvêa
Tasso da
Silveira

1379 30/01/1937

1381 01/02/1937
1382

Gustavo
Barroso

Companhia Editora
Nacional

fev/37

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1384 02/02/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1385 03/02/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1386 04/02/1937

Editora Nacional

Gustavo
Barroso

Ruben
Almeida

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Vanguarda

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

O Globo

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Historia secreta do Brasil Gustavo Barroso

Correio Paulistano

Herodes e o Papagaio

A Ofensiva

"Espirito do Século XX" Gustavo Barroso

A Ofensiva

O critico e a ingenuidade

Acção

A verdade e a história
O integralismo e o mundo
O snr. Gustavo Barroso e "O
Reporter"
A academia para o direitos
das nações
Bazar de Livros. História
Secreta do Brasil, por
Gustavo Barroso

Eloy Pontes No mundo das letras

1383 02/02/1937

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

Os ossos de Solano Lopes

Gustavo Barroso irá hoje a
Nictheroy a convite do
Nucleo de Icarahy. A sessão
realizar-se-á no Theatro
Municipal e jurarão dezenas
de novos inscriptores
O conceito sociológico e
cultura
Uma conferencia de Gustavo
Barroso em Nictheroy. A
inscripção de novos
camisas-verdes.
Gustavo Barroso - História
Secreta do Brasil

São Paulo/SP

Correio do Povo
A Ofensiva
O Reporter
A Ofensiva

O Combate

São Luiz
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1387 05/02/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1388 06/02/1937

Editora Nacional

1389 07/02/1937
1390 11/02/1937

Editora Nacional

1391 13/02/1937
1392 17/02/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1393 20/02/1937
1394 21/02/1937

Luis Teran
Gomez

1395 28/02/1937
1396

mar/37

Ruben
Almeida
Gustavo
Barroso
Ruben
Almeida
Egydio
Herve
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1397 17/03/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1398 18/03/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1399 19/03/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gil Cunha
Campos

Nelson
Werneck
Sodré

Marcha victoriosamente o
integralismo em Victheroy,
a notavel conferencia de
Gustavo Barroso no Theatro
Municipal
Gustavo Barroso - História
Secreta do Brasil
O estylo colonial
Gustavo Barroso - História
Secreta do Brasil
Ainda com o snr. Gustavo
Barroso
Jesus desconhecido
A ciência e o homem
Los Huesos de Solano
Lopez
El Bolivianismo del
historiador brasileño
Gustavo Barroso
Dois Snobismos
A serie de grandes
conferencias na Secretaria
de Cultura Artistica - Falará,
amanhã, o dr. Gustavo
Barroso
Gustavo Barroso falará hoje,
na escola de Bellas Artes
sobre o "folk-lore nacional"
A conferencia de Gustavo
Barroso na es cola de Belas
Artes presentes o chefe
nacional e altas autoridades
do Sigma - Grande
assistencia enchendo o salão
e os corredores

A Ofensiva

O Combate

São Luiz

A Ofensiva
O Combate

São Luiz

O Reporter
A Ofensiva
Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

La Rozion

La Paz

La Rozion

La Paz

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Gladio

Niteroi/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

368

Gustavo
Barroso

1400 20/03/1937

Sambas e macumbas

Scisão no integralismo.
Annuncia-se a fundação da
Reacção Nacionalista, sob a
orientação do sr. Gustavo
Barroso
N'um mundo pleno de
evoluções onde se reunem as
mais plenas recordações da
da nacionalidade Contrastes - Uma visita ao
Museu Histórico Nacional O curso dos museus, numa
palestra com o Dr. Gustavo
Barroso

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Estado de Minas

Hemeroteca Gustavo
Barroso

24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre

Correio da Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Fon-Fon

Rio de Janeiro

1401 24/03/1937

RA - Reação
Nacional

1402 25/03/1937

MHN - Museu
Histórico Nacional

1403 26/03/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

A reforma

Folha da Manhã

1404 27/03/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Assegura-se estar imminente
uma scisão no integralismo

Diário da Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

1405 29/03/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Acção

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

1406

abr/37

1407 02/04/1937

Miguel
Reale

Infamia e ingenuidade

Mário Melo História secreta do Brasil

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Scindir-se-á a ala moça do
integralismo? Fala-se na
fundação da nova
agremiação partidária. O sr.
Gustavo Barroso fala que o
chefe dissidente há muito
fora eliminado dos "camisas

São Paulo/SP

Recife/PE

O Globo

369

verdes"

AIB - Ação
1408 07/04/1937
Integralista Brasileira

De Gustavo Barroso aos
integralistas do Ceará:
destruida a mentiralha
liberal-judaica

A Razão

Fortaleza/CE

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

1409 09/04/1937

A propalada scisão no
Sigma não passa de boatos

Jaraguá

Santa Catarina

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Trinta anos! (1907 - 1937)

Fon-Fon

Curso de História do Brasil

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Reação Nacionalista
Gustavo
Barroso

1410 17/04/1937
1411 18/04/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1412 20/04/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1413 24/04/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1414 24/04/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1415 04/05/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1417 07/05/1937
Integralista Brasileira
1416 06/05/1937

1418 07/05/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

A conferencia de Gustavo
Barroso no Nucleo de São
Gonçalo
Gustavo Barroso fala sobre
"Anauê!" e seu exito cada
vez maior
imponentes commemorações
na Secretária de Educação
da Guanabara
O integralismo na guanabara
- uma conferencia do dr.
Gustavo Barroso na Séde do
Nucleo Municipal da Gloria
Conferencia de Gustavo
Barroso
Uma conferencia de Gustavo
Barroso
O dr. Gustavo Barroso no
Nucleo da da Gloria: como
transcorreu a solemnidade
de hontem a noite naquelle
prospero sector integralista

A Ofensiva
A Ofensiva

A Ofensiva

370

1419 09/05/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1420 11/05/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso

1421 15/05/1937
1422 20/05/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1423 21/05/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1424 26/05/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1425 28/05/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1426 30/05/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1427 01/06/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Argos

A conferencia de hontem no
Nucleo do Andarahy: uma
verdadeira multidão ouviu a
illustre conferencia Também falou o dr. Gustavo
Barroso
O centenário de nascimento
do Barão de teffé. As
cerimonias nesta Capital em
Petropolis - a Sessão
solemne no Theatro
Municipal
Sangue e alma do Rio
Grande
Falará em Cascadura
amanhã o companheiro
Gustavo Barroso
Gustavo Barroso falará hoje
em Cascadura
Nucleo Municipal de Santa
Terezinha dr. Gustavo
Barroso

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A conferencia de hoje no
Nucleo de Santa Thereza

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Adivertencia audaciosa

A Republica

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Encerraram-se, domingo,
festivamente, as
commemorações do "Mez
do Cinema Nacional". A
commemoração dos
integralistas - como
transcorreu o grande almoço
na Cinedia, com a presença
de cerca de trezentos

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Florianopolis

371

convidados

1428

jun/37

1429

jun/37

1430 05/06/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira
Gustavo
Barroso

AIB - Ação
Integralista Brasileira

João do
Norte

1431 05/06/1937

1432 08/06/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1433 10/06/1937

MHN - Museu
Histórico Nacional

1434 11/06/1937

MHN - Museu
Histórico Nacional

1435 12/06/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

AIB - Ação
Integralista Brasileira
1437 13/06/1937
AIB - Ação
1436 12/06/1937

O comunismo e a inveja
O Milagre Português
As vitórias do integralismo:
o nucleo municipal do
Meyer commemora hoje
mais um ano de existencia Falará sobre o
acontecimento o doutor
Gustavo Barroso
Páginas da História: A morte
de D. Pedro I
Solemnemente
commemorado o
anniversário do Nucleo de
Neyer, como transcorreu a
solemnidade e a palavra de
Gustavo Barroso
Avaliada a Coroa do
Imperador
Alumnos do Salesianos no
Museu Histórico, uma aula
do professor Francisco de
Oliveira
Solemnemente
commemorada, na Sede do
D. M. N. a "Batalha do
Riachuelo"
A oração de Gustavo
Barroso
Leitura do Manifesto de

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a

A União
Vida Domestica

A Ofensiva
A Ofensiva

372

Integralista Brasileira
AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1439 15/06/1937
Integralista Brasileira

Outubro

1438 15/06/1937

1440 23/06/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1441 25/06/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1442 27/06/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1443 29/06/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1444 29/06/1937

Civilização Brasileira
Editora

1445 01/07/1937

Editora A. B. C.

Gustavo
Barroso

Gustavo
Barroso

Doutrina
O primeiro congresso
integralista feminino da
provincia fluminense
Encerrou-se brilhantemente
o 1º Congresso Integralista
Feminino da Provincia
Fluminense
Dois ivros de Gustavo
Barroso acabam de
apparecer editados por duas
livrarias differentes
Gustavo Barroso responde
aos discursos de Armando
Sales Moretzsohn de
Oliveira com o desabusado
livro: A Sinagoga Paulista

Gustavo
Barroso

1446 02/07/1937

A posse do Secretário
Nacional de Educação
Conceito de revolução
integralista
O terceiro anniversário do
Nucleo da Gavea como será
commemorada a grande data

Barroso

1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

A Ofensiva
Doutrina

O Mata-Bicudo ...

Fon-Fon

Guanabara

1447 06/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo Barroso

A Ofensiva

1448 07/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo Barroso no nucleo
municipal do Espírito Santo

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

1449 08/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo Barroso falará hoje
no Nucleo do Espírito Santo

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

1450 09/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo Barroso no nucleo
municipal do Espírito Santo

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

373

1451 10/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1452 13/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1453 13/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Entrevistando o sr. Gustavo
Barroso, o nosso povo quer
idéias, não quer homens Crescimento do Sigma Ceará firme nas hostes
verdes - O dinheiro que
custeia as candidaturas
presidencias - Documentos
irrefutaveis
Passou para o norte o sr.
Gustavo Barroso: uma
manifestação integralista no
caes
A passagem de Gustavo
Barroso

1454 13/07/1937

AIB/ABL

Academico Gustavo Barroso

1455 14/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1456 15/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1457 15/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1458 17/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1459 17/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

A brilhante recepção de
Gustavo Barroso na Bahia
Gustavo
Barroso
João do
Norte

1460 17/07/1937
1461 17/07/1937
1462 18/07/1937

Legiões verdes desfilaram,
ontem, pela cidade
A viagem do dr. Gustavo
Barroso para o Ceará,
Enthusiastica recepção na
Bahia - Um communicado
ao Chefe Nacional da A. I.
B.
O Ceará vai recepcionar
Gustavo Barroso
A brilhante recepção de
Gustavo Barroso na Bahia
como se pronunciaram os
jornaes bahianos

AIB - Ação
Integralista Brasileira

A morte do vilão
Paginas da História. A
Corôa Imperial
Gustavo Barroso foi
delirantemente recebido pela
provincia do Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

O Povo

A Tarde

Bahia

Diário de Notícias

Bahia

Impassial
Correio da Noite

A Ofensiva

A Razão

Ceará

Fon-Fon
Fon-Fon
A Razão

Ceará

374

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1464 20/07/1937
Integralista Brasileira
1463 20/07/1937

1465 20/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1466 20/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1467 21/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1468 22/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1469 22/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1470 23/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1471 23/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1472 24/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1473 24/07/1937

AIB/ABL

O sr. Gustavo Barroso chega
ao Ceará
"O que nós queremos é a
luta"
Bandeira de propaganda da
candidatura de Plinio
Salgado percorrerão o
interior da provincia.
Gustavo Barroso visitará
Baturitê
A candidatura de Plinio
Salgado. Gustavo Barroso
foi ouvido e aclamada a sua
palavra por mais de 2.000
pessôas.
Gustavo Barroso fala na
capital do Rio Grande do
Norte
O dr. Gustavo Barroso visita
A Razão
Gustavo Barroso falará hoje
grande sessão civica na séde
da Ação Integralista
Brasileira
A grandiosa e vibrantissima
sessão integralista de ontem.
A impressionante e
belissima oração civica e
cultural de Gustavo Barroso
Um semeador de
inquietações
A passagem de Gustavo
Barroso em Natal. A
candidatura de Plinio
Salgado - Uma conferencia
do Secretário de Nac. de
Eduação da A.I.B.
O embaixador do Sigma

A Ofensiva
Correio do Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Federação

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ordem

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

375

1474 25/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1475 27/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1476 27/07/1937

AIB/ABL

1477 27/07/1937

MHN - Museu
Histórico Nacional

1478 27/07/1937

MHN - Museu
Histórico Nacional

1479 29/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1480 30/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1481 31/07/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Rodrigo de
Almeida

A semana cronica
hebdomadaria

O Estado

A recepção de Gustavo
Barroso na Baía

A Razão

Ceará

A Razão

Ceará

José Araujo
Gustavo Barroso visitará Ipu
Mesquista
O Museu roubado de novo
Uma complicação legal no
roubo do Museu Histórico.
Responsabilidade dividida:
criminal , na autoria do
roubo e administrativa na
guarda dos valores. O sr.
Gustavo Barroso será
obrigado, como director
effectivo, a depositar o
valor das barras de ouro e
moedas desaparecidas?
Gustavo Barroso em grande
atividade no Ceará.
Enthusiasmo geral pela
candidatura de Plinio
Salgado
A provincia do Ceará
empolgada pela candidatura
de Plinio Salgado. O
enthusiasmo em Massapé,
Sobral e Camocim
Prosegue victoriosamente a
campanha no Ceará,
percorrendo a sera de
Ibiapaba, a caravana sob a
direcção de Gustavo Barroso

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Diário da Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

O Globo

376

1482 01/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1483 01/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1484 03/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1485 03/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1486 03/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1487 04/08/1937

Civilização Brasileira
Editora

1488 05/08/1937

AIB/ABL

1489 06/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Anima-se cada vez mais o
Ceará pela candidatura
integralista. Comicios
populares em Tianguá e
Ibiapina
Massapê vibra ao ouvir a
palavra do eminente doutor
Gustavo Barroso
No Ceará, Gustavo Barroso
na grande campanha
A bandeira "Gustavo
Barroso", em Santana do
Aracajú: "todo brasileiro que
tem vergonha deve ingressar
no integralismo", declara o
Padre Antonio Tomaz
Organizados, mais dois
Nucleos Integralistas, no
interior do Ceará: Santana
de Aracajú e Palma
Acompanham o ritmo do
Sigma. Em Massapê foi uma
apoteose a recepção de
Gustavo Barroso
Livros novos: "Judaismo,
Maçonaria e communismo",
de Gustavo Barroso
Gustavo Barroso em
Ubajara. Grande vibração
popular. Á chegada do lider
integralista
No Ceará, comicios e
desfiles no interior - A
rearticulação do norte
cearense

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Revolução

Porto Alegre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

377

AIB - Ação
1490 06/08/1937
Integralista Brasileira

1491 07/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira
João do
Norte

1492 07/08/1937

Grande comicio em Nova
Russas, Ceará. Mais um
comunicação do Dr.
Gustavo Barroso
A "Bandeira Gustavo
Barroso" continua a
conquistar para o Sigma as
populações cearenses
Paginas da História. A
Morte de Napoleão
Notícias de Camocim:
bandeira integralista
No Ceará, Gustavo Barroso
realiza grande comicio em
Necejana - Um comicio
monstro em Cascaval

1493 08/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1494 10/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1495 10/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

A bandeira Gustavo Barroso
visita Cascavel e Mecejana

1496 10/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1497 12/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1498 13/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Diário Oficial do Estado de
São Paulo
O Ceará enthusiasmado pela
candidatura integralista
empolgante comicio em prol
de Plinio Salgado em Sobral
- Mais de 4.000 pessoas
applaudem a palavra de
Gustavo Barroso
As populações sertanejas
vibram de entusiasmo pela
candidatura de Plinio
salgado. Gustavo Barroso
visita Quixadá e Pacatuba,
sendo recebido por milhares
de brasileiros.

1499 15/08/1937

AIB/ABL

Dr. Gustavo Barroso

A Ofensiva

A Razão

Ceará

Fon-Fon

Rio de Janeiro

A Razão

Ceará

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

DO/SP

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

A Razão

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

O Jaguaribe

Aracati

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

378

1500 17/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1501 18/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1502 19/08/1937

Editora A. B. C.

1503 20/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1504 20/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1505 21/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1506 21/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1507 22/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1508 22/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1509 22/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Mais um vereador ingressa
no integralismo
A bandeira "Gustavo
Barroso", em Rio Grande do
Norte
Gustavo Barroso responde
aos discursos de Armando
Sales Moretzsohn de
Oliveira com o desabusado
livro: A Sinagoga Paulista
A candidatura de Plinio
Salgado em Limoeiro. A
bandeira Gustavo Barroso
foi entusiasticamento
recepcionado pelos
integralistas e pelo povo
limoeirense
A bandeira Gustavo Barroso
na Cidade de Russas
A palavra de Gustavo
Barroso empolga o Ceará.
Delirantemente acclamada a
candidatura de Plinio
Salgado - Os communistas
tentam pertubar a ordem
Cerca de duas mil pessôas,
em Morada Nova,
recepcionam a "bandeira
Gustavo Barroso" de
propaganda a candidatura de
Plinio Salgado
Gustavo
Barroso

Breviário do Camisa Verde
O povo de Aracati recebeu
apoteoticamente a bandeira
Gustavo Barroso
O povo de Mossoró recebeu
vibrantemente a bandeira
Gustavo Barroso

A Razão

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Fortaleza/CE

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

379

1510 25/08/1937

ABL - Academia
Brasileira de Letras

1511 25/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Recepção ao dr. Gustavo
Barroso na Casa Juvenal
Galeno
Sexta feira, 27, falará "O dr.
Gustavo Barroso"

1512 26/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Ação Integralista Brasileira:
nota da chefia provincial

1513 27/08/1937

ABL - Academia
Brasileira de Letras

1514 27/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1515 27/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1516 28/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1517 28/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1519 29/08/1937
1520 30/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A bandeira Gustavo Barroso
em Jaguaribe-Mirim

A Razão

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Os Ratos

Fon-Fon

Rio de Janeiro

Reflexos de um bóde ...

A Razão

Ceará

Não abandonou o Sigma

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Razão

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Gazeta de Notícias

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

O Salão Juvenal Galeno
homenageia Gustavo
Barroso
Gustavo Barroso falará
amanhã. Grande sessão
civica na séde da Ação
Integralista Brasileira
Bandeira Gustavo Barroso
em Mossoró
Comicio monstro no Ceará,
fala ao povo o grande poeta
cearense Pe. Antonio Tomaz

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

1518 28/08/1937

A Razão

1521 31/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1522 31/08/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

A sessão de ontem na séde
da A. I. B. pelo "Itaité"
regressarão, hoje, ao Rio, o
dr. Gustavo Barroso e o
Inspetor Nacional Rubens
Perlingeiro
Retalhos: titulo bem
aplicado

1523 01/09/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Dr. Gustavo Barroso sua
chegada, hoje, a essa capital

A Ofensiva

380

1524 01/09/1937

MHN/AIB

1525 02/09/1937

MHN/ABL

1526 02/09/1937

MHN/AIB

1527 03/09/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1528 03/09/1937

AIB/ABL

AIB - Ação
1529 04/09/1937
Integralista Brasileira

Um furo para os jornaes
O Povo
"Zé-Ameriquistas"
Escritor Gustavo Barroso
passará, hoje, por esta
capital em transito para o
Diário do Nordeste
Rio, o brilhante preblicista
brasileiro
"Complot" do microphone ...
Emquanto o Sr. Gustavo
O Globo
Barroso falava os fios
estavam cortados
Mais uma sabotagem
communista impedida a
irradiação de um discurso do
sr. Gustavo Barroso
A Ofensiva
revelando as manobras dos
agentes de moscou no
Brasil.

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Chegará, hoje, ao Recife, o
brilhante escriptor Gustavo
Barroso

Jornal P.

Ceará

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

De volta de sua excursão ao
Ceará passou, ontem, pelo
Recife, o escritor Gustavo
Barroso

Diário do Nordeste

Recife/PE

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
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1530 04/09/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1531 08/09/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1532 09/09/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1533 09/09/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1534 09/09/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1535 10/09/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1536 10/09/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1537 14/09/1937
1538 15/09/1937

"Neste momento grave e
cheiro de confusões da nossa
vida política, em que a patria
periclita sob a ameaça do
comunismo, tenho certeza
que os pernambucanos
Diário do Nordeste
saberão ser dignos das suas
grandes tradições históricas"
(da saudação feita ao povo
pernambucano pelo escritor
Gustavo Barroso, ontem, ao
microfone do "Radio Clube"
Regressou o senhor Gustavo
Barroso: concorrido o seu
O Povo
desembarque
O integralismo fareja o
sangue. O sr. Gustavo
Vanguarda
Barroso sonha com um
general Franco para o Brasil
Desenvolvimento do Sigma
no nordeste. Ouvindo
Gustavo Barroso - A
O Povo
marçonaria age - O
integralismo triumplante
O sr. Gustavo Barroso
deseja transformar o Brasil
em Hespanha. O
O Radical
desmantelamento do
integralismo
Mercê das perseguições
mesquinas o integralismo
A Ofensiva
toma grande vulto no Ceará
Juvenal
Vieira
Batista

Recife/PE

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Integralismo e
Protestantismo

O Puritano

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo Barroso no nucleo
da Tijuca, a sua proxima
conferencia

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Importante conferencia do
doutor Gustavo Barroso no

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Rio de Janeiro

382

Nucleo Integralista da Tijuca
AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1540 21/09/1937
Integralista Brasileira
1539 18/09/1937

1541 23/09/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1542 25/09/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1543 27/09/1937

MHN/AIB

1544 29/09/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1545 01/10/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Despindo a camisa verde
Gustavo Barroso falará no
Centro Caxias
Gustavo Barroso falará
sabbado proximo no Nucleo
do Andarahy
Conferencia
O dr. Gustavo Barroso
responde ás injurias do sr.
Vicente de Azevedo
Uma carta do sr. Gustavo
Barroso lida na camara
municipal de São Paulo
Gustavo Barroso agita a
camara municipal de São
Paulo. Uma carta do autor
da "História Secreta do
Brasil" e um discurso do
vereador José Cyrillo
A allocução do dr. Gustavo
Barroso
O discurso do sr. Gustavo
Barroso

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1547 08/10/1937
Integralista Brasileira
1546 08/10/1937

Gustavo
Barroso

1548 09/10/1937

Santa Helade

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

O Povo

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

O Povo

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

O Democrata

Niteroi/RJ

A Ofensiva

A Ação

A Ofensiva
O Povo
Fon-Fon

São Paulo/SP

1549 21/10/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1550 25/10/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

O secretario nacional de
educação visitará Campo
Grande
Gustavo Barroso no Centro
de Caxias

1551 26/10/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

A visita do doutor Gustavo
Barroso a Campo Grande

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

1552 27/10/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo Barroso

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
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1553 27/10/1937
1554

Graphica Educadora
Limitada
Vington
Rosado

nov/37

1555 05/11/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1556 12/11/1937

Livraria Jaraguá

1558 17/11/1937

AIB - Ação
Integralista Brasileira

1559 29/11/1937

1560 30/11/1937

Gustavo Barroso no H.P.S.

Gustavo
Barroso

1557 13/11/1937

J. Cabral
AIB - Ação
Integralista Brasileira

AIB - Ação
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1562 01/12/1937
Integralista Brasileira
AIB - Ação
1563 01/12/1937
Integralista Brasileira
1561 30/11/1937

1564 19/12/1937

1565 23/12/1937

Gustavo
Barroso

Gustavo
Barroso

1567 29/12/1937

Centro Literário
Gustavo Barroso

1568 04/01/1938

ABC - Associação
Brasileira de Cultura

A Republica

O bandeirante intelectual

Fon-Fon

Empolgante sessão no
Nucleo de Andarahy
Livros novos: "A questão
judaica"
1.290 brasileiros
ultimamente inscriptos
prestam hoje juramento de
fidelidade ao Sigma

Tapeação ou confusão?

Natal/RN

A Ofensiva
Jaraguá

Vibrante discurso de
Gustavo Barroso

Editora A. B. C.

A Ofensiva

"Reflexões de um Bode"

Dividas externas

Mário Melo

1566 25/12/1937

Outro grande sucesso de
Gustavo Barroso
Alexandre Baraúna Mossoró e riograndense

A Ofensiva
A Ação

São Paulo/SP

A Ofensiva

O Povo
A Ofensiva
A Ação

São Paulo/SP

A "História Secreta do
Brasil ", de Gustavo Barroso

Jornal do
Comercio

Recife/PE

Communismo Christianismo
e Corporativismo, um livro
actualissimo do consagrado
escriptor Gustavo Barroso

A Ofensiva

O Grande Natal
Homenagem a Gustavo
Barroso
Visitas e cumprimentos ao
sr. Plinio Salgado,
presidente da "A. B. C." O
discurso do representante da
classe medica e a oração em

Fon-Fon
A Razão

A Ofensiva

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
24 - 1936 2º Semestre a
1937 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
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agradecimento ao sr.
Gustavo Barroso

1569 06/02/1938

ABC - Associação
Brasileira de Cultura

1570 12/02/1938
1571 13/02/1938
1572 19/02/1938
1573 20/02/1938
1574 27/02/1938

ABC - Associação
Brasileira de Cultura

1575 05/03/1938
1576 06/03/1938

ABC - Associação
Brasileira de Cultura

1577 16/04/1938
1578 22/04/1938

1579 27/05/1938

1580 28/08/1938
1581 17/09/1938
1582 09/11/1938
1583 15/11/1938

ABL - Academia
Brasileira de Letras

AIB - Ação
Integralista Brasileira

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
João do
Norte
Gustavo
Barroso
João do
Norte
Jorge
Stringfellow
de H. B.

O genio italiano

A Ofensiva

Espanha Imperial

Fon-Fon

O genio espanhol

A Ofensiva

Um conceito da história

Fon-Fon

Rodolpho Theophilo

A Ofensiva

A princeza do alem

A Ofensiva

As lendas das cucanhas

Fon-Fon

O caminho do sertão

A Ofensiva

A academia francesa

Fon-Fon

Gustavo Barroso de la
Academia Brasileña
"Esperamos as suas
instrucções". Assim se
expressou o sr. Gustavo
Barroso, com ordem do sr.
Plinio Salgado, em carta a
uma associação estrangeira
A descendencia judaica do
presidente Roosevelt

Mario
Intanglieta
Gustavo
O cangaceiro como fogo
Barroso
Anor Buller
História secreta do Brasil
Maciel
Gustavo
A casa do padre
Barroso

Cronica Española

Santiago/Chile

Correio da Manhã

Diário de Notícias
Fon-Fon
Diário de Notícias
O Trabalho

Rio de Janeiro

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

385

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Jornal do
Comercio

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Diário de Notícias

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Noite

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

A Tarde

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

Á Gloria de Portugal

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Editora A. B. C.

Novidades literárias, mais
um livro de Gustavo Barroso

Nordeste

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Editora Getulio M.
Costa

Livros Novos: "O livro dos
enforcados", do sr. Gustavo
Barroso

A União

Hemeroteca Gustavo
Barroso

25 - 1937 1º Semestre a
1939 1º Semestre

1584 24/12/1938
1585 01/01/1939

ABL - Academia
Brasileira de Letras

1586 11/03/1939
1587 15/04/1939
1588 28/05/1939

Companhia Editora
Nacional

1589 06/06/1939
1590 11/06/1939

MHN - Museu
Histórico Nacional

1591 11/06/1939

MHN - Museu
Histórico Nacional

1592 11/06/1939

MHN - Museu
Histórico Nacional

1593 15/06/1939

MHN - Museu
Histórico Nacional

set/39

1596 01/10/1939

A Morte do Grande Pan
Conto mensal: O tesouro do
brigue-escuna

Fon-Fon
N. L.

O pé da lei

Fon-Fon

Quantum mutatis ab illo

Fon-Fon

Liraturas da Semana
Pagina cearense
Museu Histórico Nacional,
visita do presidente da
republica
O chefe do governo visitou
hontem o Museu Histórico.
Acompanhado do ministro
da educação e do chefe da
casa militar, o sr. Getulio
Vargas percorreu as varias
dependencias daquella
instituição, examinando as
collecções e reliquias
históricas
É preciso que a alma do
futuro entenda a do
passado...
"Sou contrário a qualquer
sociedade secreta" declara o
dr. Gustavo Barroso,
condemnando a Maçonaria

Gustavo
Barroso

1594 15/07/1939
1595

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Eduardo
Freire
Gustavo
Barroso

Folha de Minas
Fon-Fon

Rio de Janeiro

Belo
Horizonte/MG

386

1597 21/10/1939
1598 28/10/1939
1599 15/11/1939
1600 16/11/1939
1601 19/11/1939

Getúlio M. Costa
Editora
Editora Getulio M.
Costa
MHN - Museu
Histórico Nacional
ABL - Academia
Brasileira de Letra
ABL - Academia
Brasileira de Letra

Acta diurna: Gustavo
Luiz Camara
Barroso - "O Livro dos
Cascudo
Enforcados"
Genesio
O livro dos enforcados Pereira Filho Gustavo Barroso
As reliquias sagradas da
republica

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Vozes de
Petrópolis

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Tribuna de
Petropoli

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

O Globo

Correio Portugues

Livros Novos: Coração de
Menino, de Gustavo Barroso

Correio da Manhã

Editora Getulio M.
Costa

1604 29/12/1939

MHN/ABL/IHGB

29 de dezembro

Editora Getulio M.
Costa
Getúlio M. Costa
Editora

Coração de Menino,
Gustavo Barroso
Gustavo Barroso - Coração
de Menino

Acta diurna: Gustavo
Luiz Camara
Barroso - "Coração de
Cascudo
Menino "

Feijó

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Centenário de Julio Diniz

1603 27/12/1939

1607 09/01/1940

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

Uma conferencia sobre a
fundação de Petropolis

Natal/RN

O Democrata

Correio da Manhã

Editora Getulio M.
Costa

1606 01/01/1940

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Centénário de Julio Diniz

1602 12/12/1939

1605 31/12/1939

Hemeroteca Gustavo
Barroso

A Republica

A Republica

Natal/RN

O Raio

Fortaleza/CE

O Momento

Taubaté/SP

1608 03/02/1940

Mucio Leão Coração de Menino

Jonal do Brasil

1609 11/02/1940

Raymundo
Moraes

"O livro dos enforcados"

Estado do Pará

Falando aos cadetes da
Escola Militar o que foi a
conferência realizada no
Museu Histórico, pelo sr.
Gustavo Barroso

A Notícia

Nomes proprios improprios

O Melhor

Rio de Janeiro/RJ

O amor a Portugal pelo
Brasil

A União

Lourenço
Marques

1610 21/02/1940

MHN - Museu
Histórico Nacional

1611 03/03/1940
1612 08/03/1940
1613 30/03/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

Aguarelas de Coimbra

Diáiro de Coimbra Coimbra/Portugal
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1614

abr/40

1615 06/04/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra
MHN - Museu
Histórico Nacional

1616 17/04/1940

1617 18/04/1940

Como foram escriptos os
livros do momento

O Malho

Sergio D. T.
Commentários
Gazeta de Notícias
Macedo
Demetrio de
Cartas: Gustavo Barroso
A Notícia
Toledo
Á Margem das
F. A.
Comemorações. Uma
Oliveira
Diário de Lisboa
Lisboa/Portugal
tragédia missionária. Ao dr.
Martins
Gustavo Barroso
"Formação da Consciencia
Nacional no Brasil". A
primeira conferencia da serie
promovida pela liga de
defesa nacional - Falará o
Correio da Manhã
ilustre escriptor Gustava
Barroso - Um estudo
profundo sobre a unidade
nacional fará o brilhante
academico
Gustavo Barroso
representará "Gazeta de
Gazeta de Notícias Rio de Janeiro/RJ
Notícias", em Portugal
Discurso do sr. Gustavo
Jornal do
Barros
Comercio
O Brasil nas festas
centenárias. A chegada dos
Diário de Lisboa
novos delegados

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

1618 26/04/1940

MHN/ABL

1619 07/05/1940

MHN/ABL

1620 10/05/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1621 17/05/1940

MHN/ABL

1622 18/05/1940

MHN/ABL

Comemorações centenárias.
A apresentação do Brasil

O Primeiro de
Janeiro

Porto/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

1623 18/05/1940

MHN/ABL

Chegam amanhã dois
brasileiros ilustres,
delegados-adjuntos do Brasil
á Exposição do Mundo
Portugues

A Voz

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

1624 18/05/1940

MHN/ABL

A colaboração do Brasil

Diário da Manhã

Lisboa/Portugal

A União

Lourenço
Marques

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

1625 21/05/1940

Gustavo
Barroso

Aspecto geral da Literatura
Brasileira
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1626 25/05/1940

MHN/ABL

1627 25/05/1940

MHN/ABL

1628 01/06/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

Chegaram ontem os
delegados-adjuntos do Brasil
Diário de Notícias
á Exposição do Mundo
Portugues
O Brasil nas comemorações
centenárias. Chegaram
ontem a Lisboa os delegados
A Voz
brasileiros adjuntos à
Exposição do Mundo
Português
Gustavo Barroso
Gustavo
Barroso

1629 07/06/1940
1630 13/06/1940

Companhia Editora
Nacional

1631 13/06/1940

Companhia Editora
Nacional

1632 21/06/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1633 22/06/1940

MHN/ABL

1634 27/06/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1635 27/06/1940

MHN - Museu
Histórico Nacional

Gustavo
Barroso

O "Almirante Alexandrino"
em Casablanca
"O Brasil na Lenda e na
Cartografia" de Gustavo
Barroso
O Brasil na lenda e na
cartografia antiga, por
Gustavo Barroso
As comemorações de
Guimarães
Dr. Gustavo Barroso
delegado-adjunto do país
irmão à Exposição do
Mundo Portugues
Recebidos na Academia de
História: os srs. Gustavo
Barroso e Edmundo da Luz
Pinto, membros da
Embaixada Brasileira aos
Centenários de Portugal
Gustavo Barroso e os
centenários de Portugal.
Será publicada, amanhã, a
primeira correspondencia
para a "Gazeta de Notícias"

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Gazeta de Coimbra
A Gazeta

São Paulo/SP

A Tribuna

Santos/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Estado de São
Paulo

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

A Gazeta

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Século

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Gazeta de Notícias Rio de Janeiro/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Gazeta de Notícias Rio de Janeiro/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
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1636 30/06/1940

ABL/IHGB

1637 01/07/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra
Gustavo
Barroso

1638 20/07/1940
1639 24/07/1940

Na Academia Portuguesa de
História. Recebidos dos dr.
Gustavo Barroso e Edmundo
da Luz Pinto, que falaram
em nome da Academia
Brasileira de Letras e do
Instituto Histórico
Academia Portuguesa da
História

ABL - Academia
Brasileira de Letra
Gustavo
Barroso

1640 24/07/1940
1641 25/07/1940

MHN/ABL

1642 25/07/1940

MHN/ABL

1643 26/07/1940

MHN/ABL

1644 26/07/1940

MHN/ABL

1645 26/07/1940

MHN/ABL

1646 27/07/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

Invejojolis

Voz de Portugual

Rio de Janeiro/RJ

Século

Lisboa/Portugal

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Dois artigos notaveis de
Gustavo Barroso

Diário de Notícias

Lisboa/Portugal

Milagre de compreensão

Diário de Notícias

Lisboa/Portugal

Diário de Lisboa

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

A Republica

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

A exposição histórica do
Brasil no Pavilhão dos
Portugueses no Mundo
Na exposição inaugura-se
depois de amanhã a secção
histórica do Brasil
Exposição do Mundo
Portugues. A imprensa
visitou hoje o Pavilhão do
Brasil e a secção de histórica
do Brasil Colonial
A exposição histórica do
Brasil no Pavilhão dos
Portugueses no Mundo
Gente Amiga. O dr. Gustavo
Barroso, director do Museu
Histórico do Rio de Janeiro
diz á "Republica" o que é a
Secção do Brasil Colonial
que se inaugura amanhã no
Pavilhão da Exposição dos
Portugueses no Mundo
A Exposição Histórica do
Brasil é inaugurada, hoje,
em Belem

Diário de Lisboa

Diário de Notícias

Lisboa/Portugal

A Republica

O Século

Lisboa/Portugal
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1647 27/07/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1648 27/07/1940

MHN - Museu
Histórico Nacional

1649 28/07/1940

MHN/ABL

1650 28/07/1940

MHN/ABL

1651 28/07/1940

MHN - Museu
Histórico Nacional

1652 28/07/1940

MHN - Museu
Histórico Nacional

1653 29/07/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1654 31/07/1940
1655 04/08/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra
ABL - Academia
Brasileira de Letra

O Instituto Histórico
Brasileiro nas festas do
duplo centenário
Visita à Sessão Histórica do
Brasil Colonial
Exposição do Mundo
Portugues. Inaugurou-se
ontem a Secção histórica do
Brasil
Exposição do Mundo
Portugues. A Secção
Histórica do Brasil Colonial
no Pavilhão dos Portugueses
no Mundo foi inaugurada
solenemente perante varias
entidades brasileiras e
portuguesas
J. Fernando
de Souza

Saudação grata ao Brasil

"Viemos dar a Portugal o
nosso Coração!" - afirmou
ontem o dr. Gustavo Barroso
ao inaugurar-se a Exposição
Histórica do Brasil Colonial
O dr. Gustavo Barroso foi
homenageado numa festa de
Alenquer
Casos de ontem e de hoje.
Sousa Couto
Embaixada do Brasil
Milagre de compreensão

Correio Portugues

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Novidades

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

A Voz

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Diário da Manhã

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

A Voz

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Diário de Notícias

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Diário de Notícias

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Primeiro de
Janeiro

Porto/Portugal

O Cezimbiense

Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
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1656 11/08/1940

1657 14/08/1940
1658 14/08/1940
1659 13/09/1940

MHN/ABL

ABL - Academia
Brasileira de Letra
ABL - Academia
Brasileira de Letra
ABL - Academia
Brasileira de Letra
Gustavo
Barroso

1660 24/09/1940
1661 01/10/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1662 01/10/1940

MHN - Museu
Histórico Nacional

1663 19/10/1940
1664 20/10/1940
1665 26/10/1940

"O Brasil do passado
encontra-se com o Portugal
do Presente". A solene
inauguração da secção do
Brasil colonial no Pavilhão
dos Portugueses no Mundo...
"Se é impossivel separar a
história dos dois paises é
impossivel igualmente
separar a alma portuguesa da
alma brasileira" como
falaram naquele acto os drs.
Augusto de Lima Junior,
Gustavo Barroso e Augusto
de Castro

Voz de Portugual

Lisboa/Portugal

Dr. Gustavo Barroso

Diário de Notícias

Lisboa/Portugal

Dr. Gustavo Barroso

Diário de Notícias

Fala o sr. Dr. Gustavo
Barroso

Primeiro de
Janeiro

A arte e a sociedade

Porto/Portugal

Fon-Fon

O Brasil nas
commemorações centenárias Gazeta de Notícias Rio de Janeiro/RJ
de Portugual
Em torno da autenticidade
das obras do Aleijadinho. O
sr. Gustavo Barroso, diretor
do Museu Histórico,
A Manhã
Rio de Janeiro/RJ
manifesta sua opnião a
respeito das sensacionais
revelações do sr. Augusto de
Lima Junior
Mario Sette Lyceu do Ceará

Editora Getulio M.
Costa
Gustavo
Barroso

Jonal do Comercio

Recife/PE

Gustavo Barroso - "Lyceu
do Ceará"

Jornal do
Comercio

Rio de Janeiro/RJ

Vampiro dos Povos

Fon-Fon

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
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1666 02/11/1940

Editora Getulio M.
Costa

1667 10/11/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1668 20/11/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1669 20/11/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1670 21/11/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1671 21/11/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1672 21/11/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1673 21/11/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1674 22/11/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1675 22/11/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

Gustavo Barroso "Consulado da China"
A literatura brasileira em
Portugal. Gustavo Barroso
lança um novo livro em
Lisboa - "Coração de
Menino" intitula-se o
trabalho do inlustre escritor
brasileiro
Conferencias
O Sr. Dr. Gustavo Barroso
fala amanhã na Academia
das Ciencias
Uma conferencia do dr.
Gustavo Barroso na
Academia das Ciências
Panorama da História LusoBrasileira de História.
Realiza-se hoje a
conferencia do dr. Gustavo
Barroso
Dr. Gustavo Barroso, a sua
conferencia de hoje sobre o
"Panorama da História
Luso-Brasileira"
O dr. Gustavo Barroso falará
hoje à noite ácêrca do
Panorama da história lusobrasileira
A conferencia do dr.
Gustavo Barroso na
Academia das Ciências
ontem realizada foi um
notabilissimo acontecimento
literario
Na Academia de Ciencias a
conferencia do sr. Dr.
Gustavo Barroso sobre o
"Império Atlantico"

Jornal do
Comercio

Rio de Janeiro/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Voz de Portugual

Rio de Janeiro/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Diário de Lisboa
Diário de Notícias

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

O Século

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

A Voz

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Diário da Manhã

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

A Republica

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

O Século

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Diário de Notícias

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
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1676 22/11/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1677 22/11/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1678 26/11/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1679 26/11/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1680 29/11/1940

Portugal e Brasil. A notavel
conferencia do dr. Gustavo
Barroso sôbre "Panorama da
História Luso-Brasileira: o
Império Atlantico"
Na Academia de Ciencias a
conferencia do sr. Dr.
Gustavo Barroso sobre o
"Império Atlantico"
A conferencia realizada na
Academia das Ciencias pelo
sr. Prof. Dr. Emidio da silva

A Voz

Lisboa/Portugal

Diário de Notícias

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

O Século

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

A alma da exposição

Diário de Notícias

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

ABL - Academia
Brasileira de Letra

Uma conferencia de Gustavo
Barroso

Diário da Manhã

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

1681 29/11/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

1682 29/11/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

1683 29/11/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

1684 29/11/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

Uma conferencia de Gustavo
A Voz
Barroso
Efectua-se amanhã: a
inauguração do monumento
Novidades
a Pedro Alvares Cabral
Efetua-se amanhã a
inauguração do Monumento
A Voz
a Pedro Alvares Cabral
O monumento a Pedro
Alvares Cabral, inaugura-se Diário de Notícias
amanhã

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Diário da Manhã

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Século

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

1685 30/11/1940
1686 30/11/1940
1687 30/11/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra
ABL - Academia
Brasileira de Letra
ABL - Academia
Brasileira de Letra

1688 30/11/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1689 30/11/1940

Instituto de Coimbra/
Associação dos
Arqueológos

Gustavo
Barroso

Dr. Gustavo Barroso
Monumento a Pedro Alvares
Cabral
O monumento a Pedro
Alvares Cabral
Segundo ciclo das
publicações da Agência
Geral das Colonias
Dr. Gustavo Barroso

Diário da Manhã
Novidades
Diário de Notícias
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Instituto de Coimbra/
Associação dos
Arqueológos
Instituto de Coimbra/
1691 30/11/1940
Associação dos
Arqueológos
1690 30/11/1940

1692 01/12/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1693 04/12/1940

Instituto de Coimbra/
Associação dos
Arqueológos

1694 05/12/1940

MHN/ABL

1695 07/12/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1696 07/12/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1697 07/12/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1698 07/12/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1699 08/12/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1700 08/12/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

Dr. Gustavo Barroso

Novidades

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Dr. Gustavo Barroso

A Voz

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Novidades

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Diário de Notícias

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

O Século

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

A Voz

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Diário de Notícias

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Diário da Manhã

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

O Século

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

A Voz

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Inaugurou-se, com grande
solenidade, o monumento de
Pedro Alvares Cabral,
oferecido pelo Brasil ao
nosso País

Uma conferencia de Gustavo
Diário de Notícias
Barroso
Em honra dos delegados
brasileiros e espanhois. Á
exposição do mundo
portugues. Um almoço a
bordo da Nau "Portugal"
Conferencias "O Brasil em
face do Prata", pelo sr.
Gustavo Barroso
A conferecnia do dr.
Gustavo Barroso na
Sociedade de Geografia
A conferecnia do dr.
Gustavo Barroso, hoje, na
Sociedade de Geografia
A conferencia do dr.
Gustavo Barroso na
Sociedade de Geografia
Um conferencia notavel do
dr. Gustavo Barroso na
Sociedade de Geografia
Ultimas notícias. Na
Sociedade de Geografia "O
Brasil em face do Prata" foi
o tema da conferencia que o
ilustre escritor brasileiro dr.
Gustavo Barroso proferiu
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ontem à noite

Na Sociedade de Geografia.
"É indigno de existir o povo
que não honra os seus
antepassados" afirmou o
sr.dr. Gustavo Barroso na
Diário da Manhã
Lisboa/Portugal
conferência que ontem fez
na "Sala Portugal", sob a
presidência do sr.
Sub.Secretário da Educação
Nacional
A Sociedade de Geografia.
"O Brasil em face do Prata"
foi o tema da notavel lição
Diário de Notícias Lisboa/Portugal
do academico brasileiro dr.
Gustavo Barroso
O Brasil ofereceu ontem a
Portugal o monumento a
O Século
Lisboa/Portugal
Pedro Alvares Cabral
Nunca se fez no Mundo uma
Gazeta de Notícias Rio de Janeiro/RJ
exposião assim!
Regressou ao Rio o escritor
Amparo - Jornal
São Paulo/SP
Gustavo Barroso
O século em Coimbra: uma
conferencia do dr. Gustavo
Barroso, presidente da
O Século
Academia Brasileira de
Letras

1701 08/12/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1702 08/12/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1703 10/12/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1704 19/12/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1705 20/12/1940

MHN/ABL

1706 22/12/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1707 22/12/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

Figuras do momento

1708 24/12/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

Uma conferencia de Gustavo
Barroso no "Circulo Eça de
Diário de Notícias
Queiroz"

Gustavo
Barroso

Século

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
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1709 27/12/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

No "Circulo e Ça de
Queiroz". O dr. Gustavo
Barroso falou ontem sobre a
obra do patrono daquele
cenáculo intelectual

1710 28/12/1940

ABL - Academia
Brasileira de Letra

Dr. Gustavo Barroso
Gustavo
Barroso

1711 28/12/1940
1712 31/12/1940

1713 05/01/1941

1714 31/01/1941
1715 31/01/1941
1716 02/02/1941
1717 02/02/1941

Almas que se transformam

Diário da Manhã

Diário da Manhã

Lisboa/Portugal

Fon-Fon

ABL - Academia
Brasileira de Letra

Dr. Gustavo Barroso

Diário de Notícias

Lisboa/Portugal

ABL - Academia
Brasileira de Letra

"É indigno de existir o povo
que não honra os seus
antepassados". Mais uma
conferencia do escritor
Gustavo Barroso, em Lisboa
- "O Brasil em Face do
Prata", foi o têma abordado
na Sociedade de Geográfia

Voz de Portugual

Rio de Janeiro/RJ

Dr. Gustavo Barroso

Diário da Manhã

Lisboa/Portugal

Dr. Gustavo Barroso

O Século

Lisboa/Portugal

ABL - Academia
Brasileira de Letra
ABL - Academia
Brasileira de Letra
ABL - Academia
Brasileira de Letra
MHN/ABL

1718 23/02/1941

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1719 08/03/1941

MHN/ABL

Gustavo Barroso
Luciano
Ribeiro

Dr. Gustavo Barroso

Diário de Lisboa
A Verdade

Alenquer

Portugal-Semente de
Impérios! Entrevista para "A
Voz de Portugal", o
academico Gustavo Barroso
dá as suas impressões do que A Voz de Portugal Rio de Janeiro/RJ
viu e sentiu em terra
portuguesa - Salazar,
Carmona e a Exposição do
Mundo Português
A guerra não prejudicou o
labor social e intellectual da Gazeta de Notícias Rio de Janeiro/RJ
Alemanha

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
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1720 23/05/1941

MHN - Museu
Histórico Nacional

1721 03/06/1941

Companhia Editora
Nacional

1722 13/06/1941

Companhia Editora
Nacional

1723 19/06/1941

Companhia Editora
Nacional

1724 22/06/1941

Companhia Editora
Nacional

1725 22/06/1941

Companhia Editora
Nacional

1726 13/07/1941

Companhia Editora
Nacional

1727 13/07/1941

Companhia Editora
Nacional

1728 23/08/1941

MHN/ABL

1729 10/09/1941

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1730 14/09/1941

ABL - Academia
Brasileira de Letra

Daniel S.
Santos

O Museu Histórico foi
visitado, ontem, pelo diretor
do Arquivo do Exercito
"O Brasil na Lenda e na
Cartografia" de Gustavo
Barroso
O Brasil na lenda e na
cartografia antiga, por
Gustavo Barroso
Brasil na lenda e na
cartografia antiga - Gustavo
Barroso
No mundo dos livros: "O
Brasil na Lenda e na
Cartografia Antiga"
Comentários. Mentiras de
nossa história
Gustavo Barroso - "O Brasil
na lenda e na cartografia
antiga"
Gustavo Barroso - "O Brasil
na lenda e na cartografia
antiga"
Escritor Gustavo Barroso
O 73º aniversário do Liceu
Literário Português
"Legitimo padrão de gloria
de nossa raça".
Brilhantissima a festa
comemorativa do 73º
aniversário do Liceu
Literario Portugues - Os
oradores que se fizeram
ouvir na solenidade,
presidida pelo sr.
Embaixador de Portugal e a
que esteve presente o
representante da sr.
Presidente da Republica -

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Estado da Baía

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

A Tribuna

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Meio Dia

Rio de Janeiro/RJ

O Estado de São
Paulo

São Paulo/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Folha de Minas

Belo
Horizonte/MG

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Epoca

Palmeiras/SP

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Jornal do
Comercio

Rio de Janeiro/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Jornal do
Comercio

Rio de Janeiro/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Gazeta

São Paulo/SP

Correio da Manhã

Rio de Janeiro/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

A Voz de Portugal Rio de Janeiro/RJ
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Homenageados os Srs. Dr.
Edmundo da Luz Pinto e
professor Fidelino de
Figueiredo

1731 27/09/1941

ABL - Academia
Brasileira de Letra

Meus encontros com Eça de
Queiroz

Dom Casmuro

1732 05/11/1941

AIB/ABL

El integralismo de Brasil
apoya a la politica de vargas

Diário Popular

Montevideu

Ginásio do Estado, festa de
formatura

Amparo - Jornal

São Paulo/SP

Diário de Notícias

Lisboa/Portugal

O culto da Mãe D'Água

A Manhã

Rio de Janeiro/RJ

Lembranças do Povo

A Manhã

Rio de Janeiro/RJ

A alma do licenciado Garcia

A Manhã

Rio de Janeiro/RJ

Epifania e Juventude

O Diário

Belo
Horizonte/MG

Saudade de Carlos Malheiro
Dias

Diário da Manhã

São Paulo/SP

Comemoração do Carnaval

A Manhã

Rio de Janeiro/RJ

União Nacional

A Manhã

Rio de Janeiro/RJ

Heresia Cinematografia

A Manhã

Rio de Janeiro/RJ

A Manhã

Rio de Janeiro/RJ

Jornal do

Recife/PE

1733 20/12/1941
1734 23/12/1941

ABL - Academia
Brasileira de Letra
ABL - Academia
Brasileira de Letra

1735 16/01/1942
1736 23/01/1942
1737 27/01/1942
1738 31/01/1942
1739 02/02/1942
1740 03/02/1942
1741 10/02/1942
1742 24/02/1942
1743 03/03/1942
1744 12/03/1942

ABL - Academia
Brasileira de Letra

Noticias de Coimbra
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo

Amboino, o Noticiário da
Guerra
História - Ato de Gratidão

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
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Barroso
Gustavo
Barroso

1745 18/03/1942

1746 26/03/1942

MHN/ABL
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

1747 31/03/1942
1748 08/04/1942
1749 14/04/1942

1750 30/10/1943

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1751 30/10/1943

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1752 30/10/1943

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1753 30/10/1943
1754 30/10/1943
1755 30/10/1943
1756 30/10/1943
1757 31/10/1943
1758 31/10/1943

ABL - Academia
Brasileira de Letra
ABL - Academia
Brasileira de Letra
ABL - Academia
Brasileira de Letra
ABL - Academia
Brasileira de Letra
ABL - Academia
Brasileira de Letra

1942 1º Semestre

Rio de Janeiro/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

A Manhã

Rio de Janeiro/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Imagens de Roca de Vestir

A Manhã

Rio de Janeiro/RJ

Preceitos e Conceitos

A Manhã

Rio de Janeiro/RJ

Seca no Nordeste

A Manhã

Rio de Janeiro/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre
26 - 1939 2º Semestre a
1942 1º Semestre

Jornal de Notícias

Porto/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

O Primeiro de
Janeiro

Porto/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

Diário da Manhã

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

Eça de Queroz no Brasil

O Século

Lisboa/Portugal

Eça de Queroz no Brasil

Diário de Notícias

Lisboa/Portugal

Eça de Queiroz no Brasil

Republica

Lisboa/Portugal

Eça de Queiroz no Brasil

A Voz

Lisboa/Portugal

Eça de Queroz no Brasil

Novidades

Lisboa/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre
27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre
27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre
27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre
27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

Correio do Minho

Braga/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

Jornal do
Commercio

Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

Diário de Notícias

Hemeroteca Gustavo

27 - 1940 1º Semestre a

Gustavo Barroso - "Portugal,
Semente de Impérios"
Gustavo

Barroso

A Manhã

Um discurso sôbre Eça de
Queiroz na Academia
Brasileira de Letras

ABL - Academia
Brasileira de Letra

ABL - Academia

O rapito de D. Pedro I e de
D. Pedro II
Revisando a "mais bela
página de nossa história": a
defesa do nordeste contra o
invasor

O Brasil prepara com
antencedência o centenário
do nascimento de Eça de
Queiroz
Um discurso sôbre Eça de
Queiroz na Academia
Brasileira de Letras
Eça de Queiroz evocado no
Brasil atraves de um
discurso de Gustavo Barroso

1759 06/02/1944 Editora Getulio Costa
1760 08/03/1944

Comercio

O infante D. Henrique

400

1761 26/03/1944
1762 08/04/1944

Brasileira de Letra

Barroso

ABL - Academia
Brasileira de Letra
ABL - Academia
Brasileira de Letra

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso
Mario
Monteiro

1763 20/04/1944

MHN/ABL

1764 28/05/1944

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1765 26/07/1944

ABL - Academia
Brasileira de Letra

Gastão de
Bettencourt

O infante D. Henrique

Noticias

O infante D. Henrique

Voz do Planalto

Somente a verdade

Brasil-Portugal

Um grande livro evocador
das comemorações
centenárias
Revista da Imprensa

Gustavo
Barroso
Gustavo
Barroso

O ultimo rei D'Armas de
Portugal
O Brasil e as Guerras
Angolanas

1768 13/10/1944

Gustavo
Barroso

O ultimo rei D'Armas de
Portugal

1769 15/10/1944

Gustavo
Barroso

O Brasil e as Guerras
Angolanas

Gustavo
Barroso

O eterno cruzado

1766 07/09/1944
1767 05/10/1944

1770 18/10/1944

ABL - Academia
Brasileira de Letra

Gustavo
Barroso

1771 18/10/1944

1772 21/10/1944

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1773 23/11/1944

ABL - Academia
Brasileira de Letra

O Brasil e as Guerras
Angolanas (conclusão)
comemoração do 1º de
Dezembro, será presidido
pelo sr. Embaixador de
Portugal e terá como orador
o ilustre academico dr.
Gustavo Barroso
Vida Portuguesa. As
comemorações da
restauração de Portugal. As
solenidades alusivas ao
acontecimento

Lourenço
Marques

Rio de Janeiro/RJ

Diário da Manhã

Barroso

1946 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre
27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre
27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso
Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre
27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre
27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

Aléo

Lisboa/Portugal

Acção

Lisboa/Portugal

Acção

Lisboa/Portugal

A União

Angra do
Heroismo/
Açores

Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

Correio do Minho

Braga/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

A Patria

Angra do
Heroismo/
Açores

Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

Correio do Minho

Braga/Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

Brasil-Portugal

Rio de Janeiro/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

O Povo

Rio de Janeiro/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre
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1774 26/11/1944

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1775 26/11/1944

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1776 26/11/1944

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1777 28/11/1944

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1778 29/11/1944

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1779 30/11/1944

ABL - Academia
Brasileira de Letra

1780 01/12/1944

ABL - Academia
Brasileira de Letra

Associações Portuguesas. A
Restauração de Portugal no
Centro Trasmontao. A
solenidade será presidida
pelo sr. Embaixador de
Portugal e falará sobre a data
histórica, o sr. Gustavo
Barroso
A comemoração da
Restauração de Portugal, no
Centro Trasmontano. A
solenidade será presidida
pelo Embaixador de
Portugal, falando sobre a
data o escritor Gustavo
Barroso - Homenageados
também os filhos de
Bragança
A Restauração de Portugal
no Centro Trasmontano. A
solenidade será presidida
pelo sr. Embaixador de
Portugal e falará sobre a data
histórica, o sr. Gustavo
Barroso
Centro Trasmontanto. A
comemoração da
Restauração de Portugal na
proxima sexta-feira será em
homenagem a cidade e
Conselho de Braga
A data da Restauração de
Portugal no Centro
trasmontano
Associações Portuguesas Centro Trasmontao.
Comemoração amanhã da
Restauração de Portugal
Uma data histórica de
Portugal

Brasil-Portugal

Rio de Janeiro/RJ

Voz de Portugal

Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

Brasil-Portugal

Rio de Janeiro/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

Brasil-Portugal

Rio de Janeiro/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

Brasil-Portugal

Rio de Janeiro/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

Brasil-Portugal

Rio de Janeiro/RJ

Hemeroteca Gustavo
Barroso

27 - 1940 1º Semestre a
1946 2º Semestre

Jornal do Brasil

Rio de Janeiro/RJ
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Vida Portuguesa.
Comemora-se, hoje, a
independencia de Portugal.
Morreu, octogenário, o poeta
Acacio de Paiva
"É preciso amar Portugal
para poder compreender
Portual!". A famosa e
vibrante oração de Gustavo
Barroso no Centro
Trasmontanto, solenizando o
dia da Restauração de
Portugal
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O milagre de Portugal
Sega, Mega e Olivais de
Santarém

O cinquentenário da
Academia Brasileira de
Letras
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