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Intrtodução

Gustavo Barroso, dentre muitas funções que exerceu, 
destacou-se como professor, museólogo, historiador, ensaísta 
e romancista, tendo publicado mais de uma centena de livros. 
Nasceu na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, em 29 de 
dezembro de 1888, filho de Antônio Felino Barroso (tabelião 
e dono de um pequeno cartório) e Ana Guilhermina Dodt Bar-
roso (alemã, diplomada pela Escola Normal de Hamburgo), 
que veio para o Brasil com o pai, Gustavo Dodt, engenheiro 
e doutor em Filosofia pela Universidade de Iena, contratado 
que fora para construir pontes, estradas e linhas telegráficas 
no sertão do Nordeste. Por ter ficado órfão de mãe sete dias 
após nascer, fora criado por tias paternas solteironas, sexage-
nárias, e pelo pai que, em suas memórias, ele declara pilhéri-
co, irônico, materialista e ateu convencido, contudo amigo do 
Bispo do Ceará. Mesmo não comprovando tão grande amor 
pelo genitor, demonstrou-lhe sempre grande respeito.

Esse parágrafo introdutório é apenas para traçar um 
conciso perfil enquanto personagem que destacaremos como 
aluno e personalidade pública, a partir de suas três obras au-
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tobiográficas denominadas Coração de Menino, Liceu do Ce-
ará e Consulado da China. Acreditamos que a narrativa de 
toda uma existência não pode ser inteiramente coberta pelo 
relato retrospectivo. E nesse caso, a suspeita espreita: se há 
grandes seções da cronologia memorável que são pura e sim-
plesmente negligenciadas, preteridas ou apenas afloradas no 
texto autobiográfico, onde fixar o ponto de partida? A verda-
de é que a autobiografia acaba por deslizar sistematicamente, 
num conjunto de crônicas que correspondem a um período 
bem delimitado da vida do seu autor. Uma das soluções re-
correntes é a seleção de uma totalidade, geralmente tripartite. 
Nesta escolha a infância é particularmente visada, talvez não 
tanto para começar por ordem cronológica, como pelo distan-
ciamento provocado pelos anos e pelas emoções, entretanto 
desenvolvidas em relação a essa fase de perdas e danos. Ado-
lescência e idade adulta, constituem, por extensão, vertentes 
da mesma lógica.

Muitas vezes a instância de representação de si mesmo 
não se encontra num trabalho de acúmulo analítico, mas na 
dimensão de um válido e oportuno tabloide. Muitos olhares 
complexos surgem da exibição de si mesmo que é chamado 
a fornecer ao público-leitor em uma linha incerta dos confins 
entre a verdade não relatada, os esquecimentos, as sombras 
interiores do tédio e da dor e o exercício difícil das fantasias. 
Os temas são até bastante distintos, como às vezes o ciúme 
irracional, a aparente indiferença pela vida, uma inveterada 
atitude que ofusca a sinceridade dos sentimentos, o pesar pelo 
escárnio amargo da palavra e ainda as enervantes suspeições 

por cada gesto e um desamor permanente. É o que Philippe 
Lejeune defende em O Pacto Autobiográfico (2008): as for-
mas do pacto autobiográfico são muito diversificadas, contu-
do todas revelam o intento de honrar o próprio nome. O leitor 
poderá enganar-se sobre as similaridades, mas nunca sobre a 
identidade. Sabe-se o quanto cada um preza o próprio nome. 
Uma função autobiográfica pode ser exata, quando o perso-
nagem de uma história assemelha-se com o autor; e inexata, 
quando o personagem se apresenta diferente do autor. Mas 
como esta é uma questão complexa, quem julgará esta seme-
lhança ou diferença?

Em Tempo e Narrativa Paul Ricoeur faz reflexões inte-
ressantes sobre narrativa e autobiografia afirmando que: 

O sujeito, mostra-se então, constituído ao mesmo tem-
po como leitor e escritor de sua própria vida. Como a 
análise literária sobre a autobiografia verifica, a histó-
ria de uma vida não cessa de ser refigurada por todas 
as histórias verídicas ou fictícias que um sujeito conta 
sobre si mesmo. Essa refiguração faz da própria vida 
um tecido de histórias narradas. [...] A identidade 
narrativa não é uma identidade estável e sem falhas; 
assim como é possível compor várias intrigas acerca 
dos mesmos incidentes (os quais, com isso, já não me-
recem ser chamados de os mesmos acontecimentos), 
assim também sempre é possível tramar sobre sua 
própria vida intrigas diferentes ou até opostas. [...] A 
identidade narrativa só equivale a uma verdadeira ip-
seidade em virtude desse momento derrisório, que faz 
da responsabilidade ética o fator supremo da ipseida-
de [...] a narrativa já pertence ao campo ético em vir-
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tude da pretensão, inseparável da narração, à correção 
ética. (1997, p. 425, 428,429).1

E explorando mais essa dimensão temporal da experi-
ência humana é que se encontra em Paul Ricoeur a possibili-
dade de compreender as narrativas literárias como formas de 
constituição do sujeito e, nesse caso, espaço para interrogação 
e problematização de si e, simultaneamente, do outro, elabo-
rados em forma literária, seja em narrativas autobiográficas 
e memorialísticas, seja em narrativas de ficção. Assim, é fun-
damental entender essas narrativas como espaço em que uma 
identidade se mostra tanto quanto identidade pessoal, quanto 
como identidade narrativa.

Em tal caso é mister discutir a autobiografia como uma 
escrita que autoriza o sujeito, entendido como sujeito do 
mundo em que vive, um auto referenciar-se e auto revelar-se, 
porque o pronome eu permite conter uma dádiva de vida e de 
certezas. Não obstante é em meio ao questionamento desse 
nanico vocábulo que surgem as autobiografias como questio-
namento e reflexão sobre si mesmo, que vão se resolvendo à 
medida que vai se narrando, registrando, a vida vivida. 

1 A ideia de ipseidade difere de uma subjetividade egocentrada para direcionar a um 
ser do conhecimento, decorrência das narrativas, na imbricação dos planos pessoal 
e cultural: “Essa conexão entre ipseidade e identidade narrativa confirma uma de 
minhas mais antigas convicções, a saber, que o si do conhecimento de si não é o eu 
egoísta e narcísico cuja hipocrisia — e ingenuidade -, bem como o caráter de supe-
restrutura ideológica e o arcaísmo infantil e neurótico as hermenêuticas da suspeita 
denunciaram. O si do conhecimento de si é o fruto uma vida examinada, segundo 
a frase de Sócrates na ‘Apologia’. Ora, uma vida examinada é, em ampla medida 
uma vida depurada, explicada pelos efeitos catárticos das narrativas tanto históricas 
quanto fictícias veiculadas por nossa cultura. A ipseidade é assim, a de um si instru-
ído pelas obras da cultura que ele aplicou a si mesmo” (RICOEUR, 1997, p. 425).

Partilharmos da assertiva de Paul Ricoeur de que a nar-
rativa autobiográfica proporciona ao narrador a possibilidade 
de ficcionalizar sua vida, elaborando-a como intriga, roteiro, 
que se concretiza em narração. Dessa maneira, discorrer sobre 
a vida, assinalada por experiências distintas é forjar essa mes-
ma vida, atribuindo-lhe um sentido, uma forma, e naturalmen-
te aventurando uma percepção de mundo. É possível, então, to-
mar as autobiografias não como a vida vivida, mas como a vida 
referida por uma personalidade que em determinado momento 
sente a necessidade de revelar-se, de expor-se. Nesse ponto o 
historiador encontra, também, nas autobiografias, sentidos de 
mundo e de si mesmo erigidos pelos sujeitos, não só na vida vi-
vida, mas nas escolhas narrativas que fizeram para contar essa 
mesma vida, com as lembranças puras e os esquecimentos.

Em suas memórias, conta Gustavo Barroso que sua 
mais tenra infância fora influenciada por sua tia mais velha, 
que lhe falava das leituras dos idos de 1860, do Romantismo, 
de Victor Hugo, de Joaquim Nabuco, de D. Pedro II, da Revo-
lução Francesa e que citava Draper n’Os Conflitos da Ciência 
com a Religião. Sua mente infantil fora povoada por homens 
de farda e histórias de guerras, contadas por seu padrinho de 
batismo, Voluntário da Pátria, ferido em Itororó, bem como 
por um amigo de seu pai, que lhe narrava muitas histórias da 
Guerra do Paraguai. 

Orgulhava-se em dizer que “na nossa família há o culto 
da tradição da pátria e a estima pela bravura pessoal”. Seu 
avô, diz Barroso em Coração de Menino, deixara no velho so-
brado onde se criara um armário de livros que lhe abrira o 
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mundo do conhecimento e a paixão pela leitura, que só cres-
ceu com o passar dos anos. Outro hábito que adquirira, ainda 
na infância, fora o de colecionar objetos, característica que 
marcaria seu espírito de tal forma que o tornaria, mais tarde, 
um dos maiores defensores do patrimônio histórico do país: 
seria o fundador do Museu Histórico Nacional.

 Mesmo amando as Forças Armadas, não teve apoio 
familiar para seguir carreira. As tias vestiam-no de oficial e ele 
desfilava pelas ruas de Fortaleza com uma espadinha de brin-
cadeira no cós do calção ou das calças. Muito queria estudar 
em uma instituição militar, mas seu pedido foi rejeitado pelo 
pai. Lembra Antônio da Silva Mello que ouviu de Barroso: 

“se meu pai tivesse atendido, outro seria o meu desti-
no. Mas recusou! Sabia que um pequeno esforço podia 
realizar o meu desejo. Por isso, mordendo os lábios, re-
calquei uma explosão e afastei-me desalentado. Nunca 
mais lhe pedi nada” (1971, p. 31). 

Ao surgir, finalmente, a possibilidade de Gustavo Bar-
roso ingressar na Escola de Guerra, uma doença cessou-lhe 
as pretensões militares. Desistiu, mas sempre manteve estrei-
ta relação com tudo que houvesse ligação com a instituição, 
tendo em 1916, quando deputado federal, apresentado projeto 
de restauração do uniforme habitual da Imperial Guarda de 
Honra para o 1º Regimento de Cavalaria do Exército, desig-
nando-lhe de Dragões da Independência e em 1917 ofereceu 
projeto de criação do Dia do Soldado. Secretamente, vale res-
saltar, a Marinha e o posto de Almirante fora sua mais íntima 
aspiração militar. 

Estudou nos externatos São José e Parthenon Cearense. 
Dedica o livro Coração de Menino ao grande educador Lino 
da Encarnação, diretor do Parthenon Cearense, onde ingres-
sou em 1898, no terceiro ano do curso primário:

À memória do Professor Lino Encarnação, meu mes-
tre, que me ensinou a amar o meu país e a honrar o 
meu nome, que depois de educar sem reclames nem 
mercantilismo várias gerações de meninos, no Ceará, 
morreu humilde, pobre e esquecido de todos. De mim, 
não.

Também estudou no Liceu do Ceará, de onde tirou, 
além dos muitos aprendizados escolares, diversas histórias 
que relatou em suas memórias sobre a vida na Fortaleza de 
seu tempo:

A tentação da vadiagem era muito grande e se multipli-
cava deliciosamente em outras tentações, como a luz se 
reflete em cambiantes nas facetas polidas dum cristal. 
Dificílimo evitá-las na encantadora Fortaleza do meu 
tempo de menino. Banhos no reservatório do Pajeú e 
no açudeco do Padre Pedro, onde a água ficava gelada 
sob as alfombras boiantes dos aguapés. Banhos de mar 
com mergulhos sob as vagas verdes e descabeladas no 
Pocinho da Praia. Pescarias de pitus nos riachos. Ex-
cursões alegres aos cajueirais da Aldeota. Passeios de 
bonde a Porangaba. Durante todo o ano uma sucessão 
de tentações. Em janeiro, açudes cheios, cobertos de 
pasta verde, provocando o nado e o jogo de camba-pé. 
Em fevereiro, o carnaval, a papanguzada e a maraca-
tuzada nas ruas. Em março, os Judas com seus júris e 
sítios, as procissões e as festas de igreja, que reuniam à 
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porta da Santa Casa, nos adros da Sé, do Rosário e do 
Coração de Jesus os melhores tabuleiros de doces da 
cidade. Em abril, os assaltos a cercados e muros para 
comer as primeiras atas e mangas maduras. Em maio, 
o mês da Maria com todas as suas novenas e todas as 
suas ladainhas. Em junho, Santo Antonio, São João e 
São Pedro, fogueiras, figos, canjicas, aluás. Em julho, 
os papagaios e arraias enfeitando o céu com suas co-
res brilhantes, empinados no alto das dunas, com os 
longos rabos de trapos em que alumiavam as rocegas 
de vidro para o jogo do ponto. Em agosto, luares ma-
ravilhosos, embriagadores, com os banhos de mar no-
turnos e as idas ao Mucuripe e ao Meireles para comer 
saborosas peixadas. Em setembro e outubro, começa-
vam os cajus e se assavam as castanhas. Em novembro, 
iniciavam-se os ensaios das Pastorinhas, dos Congos, 
dos Fandangos e do Bumba-meu-boi, para os festejos 
tradicionais do Natal. Em dezembro, o Natal! (2000, 
p. 24-25)

No Liceu do Ceará, houve para si e para seus colegas 
uma mística em torno do quadro de professores, causando 
uma impressão quase chocante em que narra em suas memó-
rias:

Os nomes dos professores do Liceu eram de estarre-
cer um fedelho como eu. Havia cônegos e monsenho-
res, um dos quais várias vezes recusara a mitra. Havia 
oficiais do Exército doutorados em ciências físicas e 
matemáticas, com anelões de turquesa estrelados de 
ouro. Alguns lentes eram deputados estaduais ou fe-
derais, outros haviam sido e outros iam ser. Este fora 
senador. Este outro era ainda. Aquele pertencera ao 

parlamento do Império. Os meninos ficavam boquia-
bertos (2000, p. 18-19).

 Seu comportamento como aluno liceísta não era dos 
mais recomendáveis. O episódio abaixo citado demonstra 
muito bem seu espírito combativo e rebelde, contrapondo-se 
com o perfil do jovem persistente quanto aos objetivos aspi-
rados, respeitoso com aqueles de seu apreço, como era o caso 
com seu primeiro e admirado mestre Lino da Encarnação, do 
Colégio Parthenon Cearense.

Antes do fim do ano, fui eliminado do Liceu por mais 
de vinte faltas sem justificação. O mal crescia. Em 
1901, suspenso na companhia de muitos, por uma ma-
nifestação coletiva. Em 1902, eliminado sozinho, indi-
vidualmente. Por que a eliminação? O Regulamento 
não permitia mais de vinte faltas não justificadas. As 
suspensões eram assim consideradas. Eu tinha mais 
de quinze faltas devidas a sucessivas gazetas. Uma 
suspensão muito justa por quinze dias encheu a me-
dida. Num dos corredores do Liceu, o Dr. Bacorinho, 
endireitando o pince-nez e estufando o peito garnisé, 
chamara a minha atenção, porque estava rindo alto, de 
modo áspero. Retruquei-lhe no mesmo tom. Ameaçou 
dar parte. Disse-lhe que, se o fizesse, dava-lhe uma 
surra fora do estabelecimento. Sentindo-se desmora-
lizado diante dos alunos, o inspetor reagiu, avançou 
para mim de punhos fechados. Descasquei uma nava-
lha e pu-lo a correr, lívido, até a portaria, onde o negro 
José se levantou, protestando com energia. Disse-lhe 
horrores e fui embora. [...] Em minha casa, houve o 
diabo. Nem é bom relembrar isso. Corramos sobre os 
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sermões, os ralhos, as ameaças e os castigos o véu do 
esquecimento. Nada, absolutamente nada adiantou. 
Continuei mais revoltado e mais terrível do que nunca. 
Comigo era na navalha! (2000, p. 115-116).

Ainda em Fortaleza, como estudante de Direito, Bar-
roso viveu momentos controvertidos próprios de uma perso-
nalidade inquieta, como jovens questionadores que sonham 
em construir um mundo diferente. Adotou atitude antagônica 
ao governo em Fortaleza2, mesmo seu pai sendo das relações 
do governador do Ceará3. Abordava soldados e cometia ações 
contrárias à ordem pública. Provavelmente tomado pelo espí-
rito analítico do século XIX, que estaria mais de acordo com 
seus humores de rebeldia e oposição, ainda um professor de 
francês influíra pra que desenvolvesse certa aversão à classe 
burguesa, o amor ao proletariado, através de leituras como 
Bakunin e Lasalle, Proudhon e Karl Marx, que o teriam en-
tusiasmado, como relata em suas Memórias. Apontado como 
oposicionista e “terrorista”, temia ser espancado na calada da 
noite pela polícia. 

Marcado pela gente do governo, ameaçado de relho 
pelo órgão oficial em letra de forma, esperava ser sur-
rado qualquer noite pela polícia. Tomei providências 
para evitar isso. Refugiava-me nos consulados, dormia 
em lugares diferentes, entrava por uma porta e desa-

2 Àquela época imperava a força política no exercício do poder político e intelec-
tual em Fortaleza, liderada essencialmente pela cepa aciolina. 
3 Nogueira Accioly era genro do Senador Pompeu e assumiu o governo cearense 
nos mandatos de 1896-1900, 1904-1908 e 1908-1912, pelo Partido Republicano 
Federal.. 

parecia pelos fundos, não raro saltando muros. Isso 
forçou-me a andar à noite quase sempre disfarçado. 
Tornei-me mestre em percorrer as ruas como mendi-
go, embarcadiço ou capanga policial. [...] Meus disfar-
ças permitiam-me andar pela cidade toda e divertir-me 
à noite, nas barbas da polícia aciolina. [...] Assim, ia eu 
trabalhar na redação do jornal e fazer reportagens, es-
capando da surra clássica, à noite ou ao escurecer [...] 
(2000, p. 189-201).

Estudante em Fortaleza, formou uma República, o 
“Consulado Imperial da China”. As Repúblicas de estudantes 
cearenses conectavam-se por um tipo de federação sigilosa 
que resguardava e dava fuga aos acossados da polícia, que 
não lhes dava trégua. Diferentemente de outros jovens de sua 
época, Gustavo Barroso não frequentava clubes literários, co-
muns em Fortaleza, preferindo, isto sim, a prática da esgrima, 
da baioneta e do sabre, que a dos sonetos e do florete. Mesmo 
assim, entre 1907 e 1909 fundou um grupo de estudos deno-
minado Jardim de Academus, onde, segundo suas memó-
rias, discutia-se sobre o pensamento de “Demócrito e Aris-
tóteles, Santo Agostinho e Santo Tomás, Espinosa e Comte, 
Kant e Schopenhauer, os antigos e modernos” (2000, p. 145). 

Não obstante suas disposições militares parecessem 
mais intensas que as científicas ou literárias, esse seu caráter 
afrontava outro elemento de sua original pessoa, muito mais 
terno: Barroso fazia gravuras para capas de livros, aquarelas 
e diplomas, retocava retratos para um fotógrafo amigo seu e 
ministrava lições no curso primário e secundário, como tam-
bém pintava cenários para teatro. Com o passar dos anos, veio 
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a fazer parte de rodas literárias em que demonstrava predile-
ção por Gonçalves Dias, Castro Alves e Olavo Bilac, e a dis-
cursar em assembleias políticas, tendo estreado com 21 anos 
a sua primeira conferência pública numa sociedade literária, 
sempre se vestindo com destacável bom gosto. Como prática 
de esporte, elegeria, então, a equitação.

Seu inicial contato com a literatura histórica, paixão de 
toda a vida, se deu em 11 de outubro de 1906, quando o jornal 
A República4, sucessor de O Libertador, publicou seu primei-
ro artigo, sobre o Descobrimento da América, escrito sob o 
pseudônimo de Nautilus (em homenagem a Júlio Verne). Em 
1907 organizou o jornal O Garoto, periódico em que assumiu 
uma postura tão crítica que acabaria carecendo de segurança 
pessoal devido à coleção de inimigos que conseguira com seus 
artigos e ações de força. Também ajudou a fundar os jornais 
O Equador e O Regenerador, e colaborou, em outros, como O 
Unitário, O Colibri, O Figança e O Demolidor. 

Foi redator do Jornal do Ceará nos anos de 1908 e 
1909, onde também abraçou uma atitude jornalística irreve-
rente, que ia do desprezo ao burlesco, da política ao humor, 
do qual saiu praticamente fugido, por perseguições políticas 
e igualmente por ter se negado a enxertar em um artigo elo-
gios a um candidato do governo cearense à presidência do Es-
tado. Ainda de Fortaleza, com o pseudônimo João do Norte, 

4 Não obstante seu “espírito rebelde”, Gustavo Barroso publicou no jornal A 
República resultante da união de outros dois jornais: O Libertador, e o Estado 
do Ceará, ambos do Centro Republicano e da União Republicana. Desde a sua 
origem, 1892, A República foi um jornal que defendia os interesses da política 
acciolyna. 

colaborou com O Malho, O Tico-Tico e O Careta. Também 
foi redator do Jornal do Commercio nos anos de 1913 a 1919 
e correspondente do Correio Paulistano. Vejamos algumas 
passagens de suas memórias em que relata sua experiência na 
vida jornalística de seu tempo:

Comecei minha carreira jornalística em 1906 com um 
artigo na ‘República’ de Fortaleza. Em 1907, passei a 
fazer reportagens para o ‘Unitario’, jornal combativo 
de João Brígido dos Santos, famoso no jornalismo, na 
advocacia e na política do Estado. Foi o meu primeiro 
mestre na imprensa e meu amigo até 1914, quando se 
tornou meu inimigo, atribuindo-me cousas feitas por 
outros. A política nos ajuntou e nos separou. Recebi 
admiráveis lições sobre as realidades do mundo na sua 
convivência (2000, p. 167).

[...]

Se eu pudesse, gastaria o ano inteiro errando do sertão 
a Jurucutuoca e da Jurucutuoca à serra de Baturité. 
Mas precisava estudar e ganhar a vida. Ganhava-a, 
dando aulas noturnas a meninos dos cursos primários 
e secundários, e retocando de dia os retratos da Foto-
grafia Bandière, à Praça do Ferreira, no prédio onde 
fora antes o Café Peri. [...] 

Continuei a fazer desenhos e aquarelas. Enviava carica-
turas e trabalhos literários ilustrados a jornais e revis-
tas do Rio de Janeiro, que os publicavam às vezes com 
relevo. A ‘Careta’ estampou vários contos humorísticos 
meus, como ‘O Tonico’, ‘O Chicote do Babau’, ‘Meu 
Professor’, entre 1907 e 1910, os quais figuram no livro 
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‘Casa de Maribondos’. De fins de 1908 a princípios de 
1909, a primeira página do ‘Tico-Tico’ foi tomada pela 
história ‘O Anel Mágico’, ‘texto e ilustrações de João do 
Norte’, que fez as delícias da meninada daquele tempo, 
segundo o depoimento pessoal de Luís da Câmara Cas-
cudo. Uma vez por outra, ‘O Malho’ inseria minhas ca-
ricaturas contra o governo do Acióli, uma das quais du-
ramente feriu os frequentadores das rodas palacianas, 
pois o Ceará figurava como um cavalo magro amarra-
do a um toco e sugado pelos partidários do Presidente 
transformados em morcegos (2000, p. 125-126).

[...]

Ao raiar o ano de 1910, deixei a redação do ‘Jornal 
do Ceará’. Escrevera um artigo de fundo sob o título 
A derrocada, mostrando a triste situação a que che-
gara o país no regime do avacalhamento e da corrup-
ção. Manuel Sátiro, que substituía o velho Agapito dos 
Santos, seu sogro, então ausente, na direção do órgão 
oposicionista, entendeu de fazer-lhe algumas modifi-
cações, enxertando-lhe trechos elogiosos à candida-
tura do Marechal Hermes da Fonseca. Não concordei. 
Discutimos. Ele não quis que o artigo saísse e em tese, 
como o havia escrito, sim com as referências pessoais 
ao futuro presidente. Recusei-me a ceder e preferi reti-
rar-me (2000, p. 204).

Vale ressaltar que Gustavo Barroso transferiu-se para 
o Rio de Janeiro em 1910, aos 22 anos de idade, embarcando 
no vapor “Olinda” para a capital federal, fato que relata em 
suas memórias, demonstrando grande sofrimento por deixar 
a terra natal. 

Foi secretário do Interior e da Justiça do Ceará, em 
1914, nomeado por seu primo Liberato Barroso, Presidente 
do Ceará e, no mesmo ano, assumiu a redação do Diário do 
Estado. Ainda em 1914 saiu candidato a Deputado Federal 
pelo Ceará, assumindo entre 1915 e 1918, defendendo a le-
genda do PRB (Partido Republicano Conservador, de caráter 
situacionista). Ainda em 1915 contraiu núpcias com Antonie-
ta Labourien, filha de um destacado comerciante do Rio de 
Janeiro.

Em 1918 assumiu a Secretaria do Boletim Comercial e 
Consular do Ministério das Relações Exteriores e em 1919 se-
guiu secretário da Delegação Brasileira à Conferência da Paz 
de Versalhes, inspetor escolar do Distrito Federal de 1919 a 
1922, secretário geral da Junta de Juriconsultos Americanos 
em 1927. Representou o Brasil em várias missões diplomáti-
cas, entre as quais a Comissão Internacional de Monumentos 
Históricos, criada pela Liga das Nações, e a Exposição Come-
morativa dos Centenários de Portugal no biênio 1940-1941. 
Em 1931 foi eleito membro do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro. 

Foi o idealizador, fundador e criador do Museu Histó-
rico Nacional, em 1922, por decreto do governo Epitácio Pes-
soa, sendo seu diretor enquanto viveu. Nos momentos pós-
-revolução de 1930, foi deposto de seu cargo e demitido por 
pretextos políticos, por ter sido considerado contrário ao dito 
espírito revolucionário de 1930. Gustavo Barroso obviamente 
protestou, alegando que havia sido designado em caráter efe-
tivo, e que tinha alguns anos de trabalho integral sem licenças 
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ou férias, o que, segundo defendia, era condição que avaliza-
ria a sua vitaliciedade. Sobrepusera que seria uma destituição 
injusta, contra um servidor que sempre soubera exercer suas 
obrigações com integridade e dedicação. Teve adesão da im-
prensa ao seu discurso e acabou sendo reconduzido à função. 
Nem por idade se aposentou, afastando-se do Museu somente 
quando de sua morte. 

Aos 34 anos, Gustavo Barroso foi o 3º integrante da 19ª 
cadeira da Academia Brasileira de Letras (ABL), até então o 
mais jovem dos imortais. Após inscrever-se algumas vezes nas 
vagas oferecidas pela ABL, foi eleito em 08 de março de 1923, 
com 23 votos, competindo com o historiador Rocha Pombo 
que obteve apenas 07 votos. Por três vezes foi presidente da 
casa e há que se pensar que o fardão da Academia e as dis-
tinções que recebeu supririam, de alguma forma, o sonhado 
uniforme de Almirante que tanto ambicionara por quase toda 
a vida. 

Uma apreciação mais psicológica que filosófica ou 
crítico-literária de toda a obra de Gustavo Barroso, de suas 
preferências pelo militarismo, leva muitos a destacarem o 
uso da força física em suas milícias integralistas, como fonte 
de poder, reduzindo sua qualificação enquanto intelectual 
e militante, durante toda a sua vida. Os textos anti-semitas 
e ultra-nacionalistas do chefe das milícias ocupam a maior 
parte das edições dos periódicos lançados pelo movimen-
to ainda hoje, enquanto que essa proeza, de 1932 a 1937, 
pertencia ao chefe Plínio Salgado. Posteriormente, o Inte-
gralismo por ter sido censurado por Vargas ao ostracismo, 

Barroso, visivelmente também se trancou em sua concha, 
vivendo a sua vida de diretor do Museu Histórico e tomando 
o chá acadêmico. 

Em suas memórias se queixou da falta de apreço e an-
tipatia que sua terra natal lhe conferia, num lamento de certa 
forma rancoroso:

Tomava parte com fervor na vida de minha cidade na-
tal. Vivia em comunhão íntima com ela. Nada do que 
ali se passava me deixava indiferente, porque a amava 
com todas as forças de minha alma. Emigrei forçado 
pela necessidade e muitas vezes me tenho arrependi-
do, apesar do que chamam minhas vitórias e que mui-
to invejam. Continuo a amar o Ceará como naquele 
tempo, apesar de incompreensões e mesquinharias, 
quoiqu’on dise (2000, p. 130).

Morreu em 03 de dezembro de 1959. O jornal O Povo 
imprimiu manchete de capa: “Chora o Ceará a Morte de Gus-
tavo Barroso”. Também o jornal Correio do Ceará estampou: 
“Consternação no Ceará com Morte de Gustavo Barroso”. 
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Introdução

Antônio Filgueiras Lima nasceu no Estado do Ceará na 
cidade de Lavras da Mangabeira em 21 de maio de 1909. Aos 18 
anos foi nomeado interinamente Inspetor Regional de Ensino, 
após concurso é nomeado Delegado Regional do Ensino, tinha 
como função visitar escolas, promover reuniões escolares de 
cunho educativo. Dando os primeiros passos para sua careira 
na área educacional. Ainda em 1932, foi auxiliar na Diretoria de 
Instrução Pública e exerceu o cargo de redator-chefe da revista 
desta instituição, intitulada “Educação Nova” (CIASCA, 2005).

Filgueiras Lima foi defensor dos ideais da Escola Nova, 
movimento dos intelectuais brasileiros, tendo como um dos 
seus principais idealizadores no Brasil Lourenço Filho, que 
tinha sido inspirado nas teorias do norte-americano Jonh 
Dewey. Filgueiras Lima levantou a bandeira desta pedagogia 
que circulava no ambiente educacional da época, como pode-
mos perceber nos seus artigos e discursos estudados para a 
elaboração desta pesquisa (CIASCA, 2005).


