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RESUMO

As pesquisas sobre as colaborações de Gustavo Barroso para a revista "O Cruzeiro", entre 1948 e 1960, com a seção “Segredos e Revelações da 
História do Brasil”, desdobraram-se em uma série de questionamentos sobre a produção do intelectual para a imprensa sobre fatos da História do 
Brasil, valendo-se não apenas do vastíssimo acervo do Museu Histórico Nacional que dirigia desde a sua fundação, em 1922, mas também objetos 
de outros museus. O objetivo da pesquisa foi analisar a produção de Barroso voltada para o público amplo, caracterizando sua narrativa, suas 
estratégias para atingir o público e o modo como a cultura material é utilizada em seus escritos. A proposta foi refletir sobre essa experiência não 
convencional de escrita da história voltada para o grande público e veiculada na grande imprensa sob a perspectiva da História Pública, aqui 
compreendida como Campo que procura dar conta da difusão da história em amplas dimensões, dialogando entre a produção acadêmica e não 
acadêmica, refletindo sobre  diversos modos de fazer história, tendo em vista a multiplicação dos lugares de produção histórica, e suas diversas 
formas de disseminá-la (Almeida e Roval, 2011). Atualmente, existem documentários e programas de TV destinados a contar a história para o 
grande público como "Detetives da História" e "Enigmas revelados", em canais como History Channel e National Geografic, que produzem 
trabalhos bem recebidos pelo público, sobre variados temas. Nestas produções, é identificada a utilização de fontes materiais, seja para contar 
uma história, para reafirmar ou validar determinado argumento, e até mesmo recriar a história a partir de um artefato, características 
predominantes nas edições da seção “Segredos e Revelações da História do Brasil”, assinadas por Barroso. A metodologia de pesquisa utilizada foi 
a análise destas edições, se valendo da leitura do material, catalogação dos artefatos utilizados e a contextualização dos objetos na narrativa 
textual, levando em consideração sua relevância para escrita da história barroseana. Foi concluído que a cultura material preservada em museus 
tem grande espaço nos escritos de Barroso para a revista "O Cruzeiro", onde o autor se utiliza de artefatos para contar fatos pouco conhecidos e 
versões diferenciadas da história do Brasil convencionalmente divulgada em livros, compêndios didáticos e nos bancos escolares. Barroso 
respaldou suas teses com base na análise de objetos históricos, num modo de produzir história, onde a cultura material é capaz de substanciar o 
passado, o tornando visível e palpável, se tornando mais acessível para um público em geral, que deveria se interessar pelo passado ao ler os 
artigos “reveladores”. O artefato, neste caso, é mobilizado no sentido de mostrar solidez ao leitor, tornando mais próximo esse passado distante 
e desconhecido.
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