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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo mapear a recepção da coluna “Segredos e Revelações da História do Brasil”, escrita por Gustavo Barroso  na 
revista de entretenimento "O Cruzeiro" . Especificamente no recorte temporal de 1948, ano de lançamento da coluna até 1960, ano que o autor 
deixa de assinar o periódico devido a sua morte em 3 de dezembro de 1959 e a coluna passa a ter textos assinados por seu sucessor, Pedro 
Calmon  até o ano de 1968. Para isso, foi preciso analisar a coluna “Escreve o Leitor” a fim de se entender a importância dos textos sobre a 
História Pátria, para seus leitores. Procura-se compreender com leitura das cartas o que contribuiu para o sucesso da coluna veiculada em um 
meio de comunicação de massa, voltado para um público fora do ambiente acadêmico/escolar, mas que se identificava e apreciava conhecer 
revelações dos segredos da história do Brasil. Foram analisadas 33 cartas ao total, contendo críticas, sugestão de assunto e elogios, sobre o texto 
e o autor. Por meio desse canal de recepção, seus leitores externavam sua satisfação ou descontentamento com a coluna, textos e autor. O 
objetivo em questão é saber que recepção a coluna tinha, qual público atingia, numa tentativa de explicar quais reações os textos de Barroso 
provocavam nas pessoas e o porquê de tanto fascínio gerado pelo autor com seus textos sobre História do Brasil numa revista semanal de 
variedades. Como esse público respondia à coluna, de uma forma geral.  Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro foram analisados os microfilmes 
dos arquivos da revista "O Cruzeiro" (posteriormente digitalizados), referentes ao período de 1948 a 1960 da coluna em questão que foram 
comparados aos originais que se encontravam no arquivo do Museu Histórico Nacional. Para a recepção foi preciso analisar a coluna “Escreve o 
Leitor”. Procurava-se compreender com a leitura das cartas o que contribuiu para o sucesso da coluna veiculada em um meio de comunicação de 
massa, voltado para um público fora do ambiente acadêmico/escolar, mas que se identificava e apreciava conhecer revelações dos segredos da 
história do Brasil.  Durante todo o período da bolsa, a pesquisa documental vinha atrelada a pesquisa bibliográfica. Trabalhos científicos sobre 
escrita da história, historiografia, patrimônio e imprensa foram lidos e discutidos com o orientador  sendo utilizados como base teórica para a 
produção do artigo final. A análise da publicidade dos anúncios, anterior e posterior a coluna, deu uma idéia de público a que era direcionada.  A 
análise das fontes encontradas gerou um Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em História que editado constitui artigo para publicação 
nos Anais do Museu Histórico Nacional em fase de avaliação.
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