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Epitáfio 
 
 
 
Um homem em metal ou pedra me parece duas vezes morto. Muito pode valer a estátua 
pelo merecimento da obra-prima. Mas então o seu lugar adequado será no museu [...]. 
Se eu pudesse ter a minha escolha, um monumento verdadeiro do trânsito da minha 
mediocridade pela terra, o que me agradaria recomendar seria uma ferramenta de 
trabalho com o nome do operário, e a inscrição daquilo de São Paulo na primeira 
(carta) aos coríntios: Abundantius illis omnibus laboravi. Bem-aventurados os que a si 
mesmos se estatuaram em atos memoráveis, e, sem deixarem os seus retratos à 
posteridade, esquecediça ou desdenhosa, vivem a sua vida póstuma 
desinteressadamente pelos benefícios que lhe herdaram.  
 
 
Obras Completas v. 45, t. 2, 1918. p. ñpb  
Trecho do "Discurso na Biblioteca Nacional" 
Original no Arquivo da Casa de Rui Barbosa. 
 



RESUMO 
 
 
Este trabalho pretende examinar como as exposições fotográficas produzidas pela Casa Rui 

Barbosa em torno da figura de Rui Barbosa construíram, a partir do final da década de 

1940, uma memória sobre a vida e a obra desse importante personagem da história 

brasileira. Essa investigação pretende demonstrar a importância dos acervos privados e 

públicos na construção contínua do patrimônio cultural e da memória do país.  
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ABSTRACT 

 

This paper aims to contribute to the reflection of the places of memory and their archives as 

a continuing construction of cultural heritage and of the memory of the country. In our 

approach the commemorative exhibitions in tribute to Rui Barbosa with his personal papers 

and institutional records were the object of the research. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação pretende examinar como as exposições comemorativas em 

homenagem a Rui Barbosa veicularam o patrimônio arquivístico da Fundação Casa de Rui 

Barbosa, como meio de perpetuação da memória de um ícone político da história do país. O 

uso dos documentos arquivísticos constituintes do fundo1 organizacional busca revelar o 

compromisso da Casa2 com a memória do patrono, mas também com a preservação dos 

registros no cumprimento da missão institucional. 

O presente trabalho apresenta uma análise sobre a construção e a perpetuação da 

memória de Rui Barbosa, a partir das exposições comemorativas realizadas pela própria 

Casa. Desta forma, pretendemos contribuir para uma reflexão acerca dos espaços de 

memória e seus acervos enquanto instrumentos para a construção contínua da memória do 

país. 

Ao longo do trabalho, examinaremos as quinze exposições comemorativas 

realizadas no período de 1949 a 1999. Contudo, daremos destaque em nossa análise às 

exposições do centenário e do sesquicentenário de Rui Barbosa, visto que são as mais 

significativas para a instituição, o que se refletiu simbolicamente em seu arquivo 

institucional, pois são as que reúnem maior número de documentos.   

As exposições se constituem geradoras de múltiplos significados e sentidos para a 

figura de Rui Barbosa e de seu tempo. Nesse sentido, destacamos que é o olhar proposto 

por cada uma dessas exposições que está na base da simbologia criada pela própria Casa 

Rui Barbosa em torno da memória deste personagem e de seu tempo.  

A presente dissertação visa apontar para a importância de Rui Barbosa na história 

brasileira e, do mesmo modo, aponta para a necessidade de se valorar a apropriação do 

patrimônio ‘Rui’ através da Casa Rui Barbosa. Não obstante a história e a memória de Rui 

Barbosa, esta dissertação busca ressaltar determinados conceitos, de modo a compreender 

                                                 
1 Segundo a Norma brasileira de descrição arquivística – NOBRADE, designa-se fundo como conjunto de 
documentos de uma mesma proveniência. Termo que equivale a arquivo. 
2 Ao longo do trabalho vamos utilizar Casa para designar a Fundação Casa de Rui Barbosa. 
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as razões pelas quais se torna necessária a análise da Casa de Rui Barbosa como meio de 

disseminação de parte da história do país.  

A instituição tem sua origem no ‘Museu-Biblioteca’, instituído em 1928, pelo então 

presidente Washington Luís e denominava-se unicamente Casa de Rui Barbosa, sendo o 

primeiro museu brasileiro no gênero. Insere-se no cenário traçado, uma vez que tem como 

principal objetivo perpetuar a imagem de Rui Barbosa e preservar seu legado intelectual e 

documental. 

Em dezembro do mesmo ano, por medida do Governo Provisório, a Casa passou a 

ser ligada ao recém–criado Ministério da Educação e Saúde Pública pelo decreto número 

19.444, de 01 de dezembro de 1930.  

A Casa foi tombada no dia 11 de maio de 1938, em um momento de definição de 

uma política de preservação do patrimônio cultural do país, com a criação do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan) em novembro do ano anterior. Quase 

trinta anos depois, em 06 de abril de 1966, por determinação da Lei nº 4.943, a instituição 

foi transformada em Fundação.  

Hoje, é responsabilidade integral do Centro de Memória e Informação, por meio de 

seus setores especializados, a guarda, a preservação e a divulgação dos acervos que 

pertencem à Casa Rui Barbosa.  

Por intermédio de seu Serviço de Arquivo Histórico e Institucional, a Casa é 

também responsável pela guarda da documentação institucional, o que traduz sua história 

desde sua criação.  

Dentre os personagens da história brasileira, o jurista, diplomata, jornalista e  

político Rui Barbosa foi certamente um dos mais controversos. Oitenta e quatro anos após 

sua morte, ainda é conhecido como uma figura de grande genialidade, e sua personalidade 

misturou-se de tal modo à aura de mito da nacionalidade que é impossível separar o homem 

do político.  

O acervo pessoal de Rui Barbosa está conservado na Casa de Rui Barbosa. A 

instituição não só representa a figura de seu patrono mas busca difundir seu acervo, 

inclusive por meio de exposições realizadas ao longo de mais de 50 anos. É necessário 
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salientar o quão importante é a difusão de seu acervo documental, uma vez que o processo 

de difusão como atividade constante possibilita constituir uma apropriação contínua e 

diferenciada de um estoque informacional fundamental para a compreensão do cenário 

sócio-cultural brasileiro.  

Refletir sobre a memória é essencial em face à construção da identidade de um 

povo. A memória possui elementos necessários para a manutenção e possível 

transformação da identidade de uma nação. 

Pensar o passado para nele buscar os símbolos capazes de construir uma relação 

com o presente, tornam as comemorações nacionais acontecimentos significativos para a 

reflexão histórica. E as instituições criadas para lembrar e rememorar possuem, como 

tarefa, dar sentido a essas comemorações.  

Em nossa abordagem, a memória tem a capacidade de reter idéias, reutilizar 

sensações, impressões ou outras informações adquiridas anteriormente. Nesse sentido, a 

memória pode constituir um elemento importante capaz de nos proporcionar uma 

rememorização, um lembrar a qual se volta à própria lembrança, não permitindo, para 

tanto, que quando adquiridas se apaguem. 

A memória encontra-se fragmentada em diversas partes contendo diferentes 

informações, que compreenderiam significações que podem ser entendidas como 

construções representacionais, as quais remetem ao passado e também ao modo de ver o 

passado. A memória não deve ser entendida de forma restritiva apenas como um ato de 

busca de informações do passado, mas deve sobretudo ser compreendida como um 

processo dinâmico da própria rememorização.  

Ao preservar-se o patrimônio cultural, conserva-se também a memória do país. Ou 

seja, preserva-se a identidade da nação. No Brasil, a Constituição determina a proteção do 

Patrimônio Cultural Brasileiro. Para estabelecer as normas práticas necessárias a essa 

proteção, existe uma legislação ordinária federal, cujo embasamento é o Decreto-Lei nº. 25, 

de 30 de novembro de 1937. Hoje, a política de preservação do patrimônio cultural do país 

é realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Dentre os 

diferentes patrimônios tombados pelo Governo Federal, encontra-se a Casa de Rui Barbosa.  

 3



Segundo Oliveira, “O que do passado achamos importante preservar? Assim ao 

falarmos de patrimônio estamos lidando com história, memória e identidade, conceitos 

inter-relacionados cujos conteúdos são definidos e modificados ao longo do tempo”. 

(OLIVEIRA, 2008 p.114) 

Stuart Hall (2003, p.49) afirma que “as identidades nacionais não são coisas com as 

quais nós nascemos, mas são formadas, transformadas no interior da representação” 

Seguindo a abordagem do autor a nação é construída, porque há uma necessidade simbólica 

de sentimentos de identidade e de pertencimento. As culturas nacionais são portanto, 

compostas não apenas de instituições culturais, mas também de símbolos e representações. 

Nessa perspectiva, os conceitos de memória e patrimônio emergem como 

fundamentais para o exame de nosso objeto de estudo, somado ao papel desempenhado pela 

fotografia como uma forma ‘não-verbal’ capaz de dar a textualidade a uma determinada 

época.  

Para Jardim, 

Recorre-se atualmente, com muita freqüência, à temática da memória, 
expressão de interesses e paixões e objeto de um campo interdisciplinar. 
Diversos termos tendem a ser associados à memória: preservação, 
conservação, registro, seleção etc. Neste sentido, a memória parece 
visualizada sobretudo como dado a ser arqueologizado e raramente como 
processo e construção sociais. (JARDIM, 1995 p,) 

 

Então, o documento se enquadra como um lugar de memória, pois é um suporte 

material, onde existe o registro de imagens, ou seja, eventos, lugares, pessoas, usos e 

outros, com a intenção de registrar certa memória.  

É nesse sentido que, na reconstrução da memória, a fotografia surge como 

elemento de valor na construção das interpretações sobre a história. Segundo Le Goff, 

 
 
Entre as manifestações importantes ou significativas da memória coletiva, 
encontra-se o aparecimento, no século XIX e no início do  XX, de dois 
fenômenos. O primeiro, em seguida a Primeira Guerra Mundial, é a 
construção de monumentos aos mortos. A comemoração funerária 
encontra aí um novo desenvolvimento. O segundo é a fotografia, que 
revoluciona a memória: multiplica-a e democratiza-a, dá-lhe uma  
precisão e uma verdade, visuais nunca antes atingidas, permitindo assim 
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guardar a memória do tempo e da evolução cronológica. (LE GOFF, 1996 
p. 465-466). 

 

As imagens fotográficas possibilitam a preservação da memória, atuam em cena 

com diferentes personagens e situações, permitindo que se conheçam os cenários e as 

atividades cotidianas em determinado contexto sócio-cultural.  

A organização da memória é feita de acordo com as preocupações pessoais e 

políticas do momento, sendo, portanto, construída. A memória é seletiva, nem tudo fica 

guardado, registrado.  

De acordo com Le Goff (1996, p.545), existe uma distinção entre monumento e 

documento, definindo o documento como sendo uma escolha do historiador, em relação ao 

monumento que seria uma herança do passado. Um estaria submetido à interpretação do 

historiógrafo e o outro seria uma imposição do passado, muitas vezes permanecendo 

através dos tempos sob formas diversas, tais como legados culturais ou decisões políticas.  

Em função da memória ser construída, torna-se importante conhecer os "processos e 

os atores que intervêm no trabalho de constituição e formalização das memórias”. 

(POLLAK, 1989, p.2) 

Como destacou Huyssen, “um dos fenômenos culturais e políticos mais 

surpreendentes dos anos recentes é a emergência da memória como uma das preocupações 

culturais e políticas centrais das sociedades ocidentais” (HUYSSEN, 2000. p.9) 

Nota-se que a preocupação em relação à memória não se encontra fechada no 

próprio contexto do rememorar, antes, esta relação está intimamente vinculada ao debate 

em torno do patrimônio histórico e de sua necessária preservação. Mas, afinal, o que é 

patrimônio? 

Etimologicamente, patrimônio significa “herança paterna”. A criação de um 

patrimônio circunscreve-se à transmissão e apropriação do legado cultural da humanidade, 

isto é, comunga-se dos conhecimentos que foram construídos ao longo do tempo e que 

foram dando configuração à compreensão do mundo e a sua transformação.  
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O patrimônio é constituído, então, de bens materiais e não materiais, enfim, de tudo 

que se refere à identidade, à ação, à memória de uma sociedade. 

O conceito de patrimônio perpassa diferentes setores da sociedade, trazendo ao 

debate seu papel na contemporaneidade. O conceito de patrimônio tem se modificado ao 

longo do tempo.  

Contudo, a acepção clássica do conceito de patrimônio refere-se ao legado que 

herdamos do passado e que transmitimos às gerações futuras. No entanto, não devemos 

entender o patrimônio apenas como os vestígios tangíveis do processo histórico, pois as 

manifestações culturais criadas pelos grupos sociais têm uma existência física, em um 

espaço e em um determinado tempo. Algumas destas manifestações obscurecem-se, 

consumidas na sua funcionalidade e significado. Outras resistem acumulando-se a outras 

expressões materiais. 

O patrimônio não pode ser visto apenas como um legado herdado: antes, deve ser 

visto como a herança que, através de uma seleção consciente, um grupo significativo da 

população deseja perpetuar para futuro. Em outros termos, há uma escolha cultural 

subjacente à vontade de legar o patrimônio cultural a gerações futuras. Do mesmo modo, há 

uma noção de posse ao legado, o qual é coletivamente herdado.  

A noção de patrimônio aqui apresentada, isto é, esta idéia de posse implícita, acaba 

por sugerir a presença de algo de valor. Em outras palavras, há um valor atribuído ao 

legado material do passado por parte dos seres humanos, e isso tanto no âmbito individual 

quanto no social. Este valor implícito é atribuído aos bens patrimoniais numa dada 

circunstância histórica e conforme o quadro de referências de então. Trata-se, para tanto, de 

um conceito relativo, permeável às flutuações e aos critérios da vontade dos dominantes, 

variável conforme o grupo que atribui esse valor. 

Cientes de que o patrimônio exige um consenso comum, isto é, aparece como uma 

construção social ou cultural, por ser uma idealização construída, então o que é ou não é 

patrimônio depende do que, para um determinado coletivo humano e em um determinado 

lapso de tempo, se considera socialmente digno de ser deixado para gerações futuras.  

Trata-se de um artifício simbólico de legitimação social e cultural de certos objetos 

que conferem um sentimento coletivo de identidade. Neste sentido, toda a construção 
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patrimonial é uma representação simbólica de uma dada versão de uma identidade 

manufaturada pelo presente que a idealiza. Portanto, o patrimônio cultural compreende, 

então, todos aqueles elementos que fundam a identidade de um grupo e que o diferenciam 

dos demais. 

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece-se que 

o poder público, com a cooperação da comunidade, deve promover e proteger o 

"patrimônio cultural brasileiro". Esse patrimônio, vale ressaltar, é constituído pelos bens 

materiais e imateriais que se referem à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, quais sejam:  

 as formas de expressão;  

 os modos de criar, fazer, viver;  

 as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

 as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais;  

 os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

Esses bens que compõe o patrimônio cultural brasileiro são, portanto, os meios 

específicos para criar e fazer as construções referenciais da tradição brasileira. 

Incluem-se nestes, os bens imóveis (igrejas, casas, praças, conjuntos urbanos) e bens 

móveis (obras de arte ou artesanato); as criações imateriais como a literatura e a música; as 

expressões e os modos de viver, como a linguagem e os costumes; os locais dotados de 

expressivo valor para a história, a arqueologia, a paleontologia e a ciência em geral, bem 

como as paisagens e as áreas de proteção ecológica da fauna e da flora. 

Desse processo faz parte a Casa de Rui Barbosa. Assim, pretende-se analisar as 

construções sobre a figura de Rui Barbosa realizadas pelas exposições comemorativas 

compostas pelo acervo do próprio Rui na instituição que leva o seu nome .  

Sabe-se que as datas comemorativas têm seu significado de valor atribuído ao 

evento ou individuo que se está recordando. E a relação que esta comemoração tem com o 

presente e ao espaço ocupado pelo autor da comemoração. 
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Em busca de um passado nacional, o Estado investe nas lembranças das grandes 

datas, de maneira a encontrar no passado uma legitimidade histórica que permita consolidar 

a memória coletiva.  

A questão da comemoração na sua definição que remete ao ato de recordar, “ato 

ou efeito de comemorar, de trazer à lembrança; memoração. Cerimônia, solenidade ou festa 

em que se faz tal evocação; homenagem a ou memoração de um fato, um acontecimento, 

uma pessoa”.3 Ou ainda a definição de Philipe Raynaud, (1994, p. 104-106) “Comemoração 

é a cerimônia destinada a trazer de volta a lembrança de uma pessoa ou de um evento. É um 

espaço para perpetuar a lembrança e indica a idéia de uma ligação entre homens fundada 

sobre a memória”.  

De forma a analisar a problemática proposta, o presente trabalho se estrutura em três 

capítulos:  

O capítulo 1 tem por objetivo examinar a vida, a obra e a época de Rui Barbosa por 

meio de diferentes aspectos: de Rui advogado e político ao seu envolvimento com questões 

educacionais e religiosas.  

O capítulo 2 visa perceber as intenções e potencialidades do complexo cultural 

através da reconstrução e preservação da memória por meio do patrimônio sócio-cultural. 

Em particular, procura-se destacar a importância da Casa de Rui Barbosa como instituição 

de memória, além da importância de seu acervo. Em seguida, tratamos da criação do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), num processo que inseriu a 

própria Casa Rui Barbosa e seu acervo.  

O capítulo 3 pretende demonstrar a importância da preservação da memória de Rui 

Barbosa a partir do exame das exposições comemorativas realizadas pela Casa Rui 

Barbosa. A apropriação da memória de Rui perpassa por diferentes exposições ao longo de 

décadas, e se debruça sobre o próprio acervo textual e fotográfico da instituição. 

As instituições de memória, suas atividades e seus arquivos oferecem à sociedade 

um espaço de constante construção de vínculos de identidade e de preservação dos registros 

do passado. Propomos demonstrar como exposições comemorativas permitem uma 

                                                 
3 HOUAISS, Antonio. Dicionário de Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 
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apropriação dos acervos institucionais com vistas à memorização de um personagem 

histórico: no nosso caso, como essas homenagens, por meio do acervo de Rui Barbosa 

depositado na própria Casa Rui Barbosa, perpetuou a memória desse personagem da 

história brasileira.   
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CAPÍTULO 1 

    

 

Rui Barbosa: uma vida e uma época 

 

Rui Barbosa foi um homem de múltiplos trajetos profissionais: jornalista, escritor, 

membro da Academia Brasileira de Letras, orador, advogado, ministro da fazenda, 

diplomata e educador.  

No período de transição do Império para a República, percebe-se em Rui Barbosa o 

empenho em prol da modernização da sociedade brasileira. Em mais de meio século de 

vida publica, destacou-se no cenário nacional e demonstrou habilidade ao tratar de assuntos 

como o abolicionismo, o federalismo, e a separação entre Igreja e Estado, entre outras 

questões centrais de sua época. Nesse sentido, a sua obra reflete o espírito de um 

determinado momento da sociedade brasileira associado aos valores de uma sociedade em 

transformação. 

Ao pensar as questões nacionais, Rui Barbosa tinha como referência as 

transformações pelas quais passava uma Europa em modernização, de modo a procurar 

harmonizar a sociedade brasileira com as demais nações. Como deputado, foi o responsável 

pela redação final do texto da reforma eleitoral de 1881, assim como pela reforma do 

ensino secundário e superior (1882-1883).  

Rui Barbosa viveu em uma época de grandes transformações no cenário brasileiro e 

internacional. Foi um intelectual próprio de seu tempo, daí a multiplicidade de facetas. 

Entre os intelectuais oitocentistas os mais expressivos segundo Pamplona (2003),  “foram, 

entre outros, Capistrano de Abreu, Joaquim Nabuco de Araújo, Manuel de Oliveira Lima e 

Rui Barbosa”. 

Em particular, suas observações sobre as transformações da sociedade brasileira 

entre os séculos XIX e XX pareciam reconhecer o caminho a seguir no sentido de buscar a 

igualdade com as nações consideradas modernas. E esse foi o principal viés de sua 

participação na Segunda Conferência Internacional de Paz em Haia.  
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1. 1 - Rui Barbosa, uma vida na política    

 

Rui Barbosa nasceu em 05 de novembro de 1849, na Rua dos Capitães1, freguesia 

da Sé, Salvador, Bahia. Seu pai, João José Barbosa de Oliveira, foi médico diplomado pela 

Escola de Medicina da Bahia, e elegeu-se em 1846 deputado pelo Partido Liberal, 

assumindo em 1857 o cargo de diretor geral do Ensino Provincial da Bahia. Exerceu 

importante influência na formação do filho, tanto no que concernia ao incentivo aos 

estudos, quanto na formação de caráter, o que foi reconhecido por Rui Barbosa durante toda 

sua vida.  

Falei-vos em meu pai. O que eu sou, menos o coração, em que minha mãe 
entrou grandemente, dele nasce quase exclusivamente, como a água que 
corre da água que já correu. Esta palavra, de que eu uso, em mim 
diminuída, era dele, o maior orador que jamais conheci. Esta cabeça, que 
eu tenho, não é mais que uma apagada sombra da sua. Esta paixão da 
liberdade e do direito e da justiça, herdou-ma ele, a mais justa das almas, 
o mais irredutível liberal que eu nunca vi, liberal à inglesa e à americana. 
O amor da pátria, a intransigência da honra, a firmeza da vontade, o culto 
dos princípios, o desprezo dos perigos, o fundo religioso do sentimento e 
das idéias, isso tudo é seu. De modo que, a cada passo da minha vida, o 
que eu sinto dentro no mais íntimo de mim mesmo, é meu pai. Ele não 
morreu: em mim vive, e reviverá, enquanto alguma coisa de mim restar. 
(BARBOSA, Rui 1909 p. 210) 
 

O traço rígido que recebeu de seu pai foi compensado pela mãe, Maria Adélia 

Barbosa de Oliveira, considerada como o anjo bom da sua infância. Prima do marido, era 

conhecida como mulher paciente e não se deixava abater com facilidade. Por ocasião de sua 

morte, em 1867, Rui cursava a Faculdade de Direito no Recife. 

Rui ingressou na Faculdade de Direito no Recife em março de 1866, transferindo-se 

em 1868 para a cidade de São Paulo, onde fez os três últimos anos do curso. Formou-se em 

1870, aos 21 anos de idade, como Bacharel pela Faculdade de Direito de São Paulo. Após a 

formatura, retornou à Bahia, aliou-se ao Partido Liberal e de 1873 a 1881 trabalhou na 

redação do jornal Diário da Bahia, órgão do Partido. Em seus artigos no jornal iniciou a 

campanha a favor da reforma eleitoral, defendendo a eleição direta.    
                                                 
1 Hoje denominada Rua Rui Barbosa.  
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Em novembro de 1876, casou-se com Maria Augusta Viana Bandeira, sua 

companheira de toda a vida. No ano seguinte, em 1877, traduziu e publicou a obra O Papa 

e o Concílio que obteve grande repercussão. O Diário do Rio de Janeiro afirmou que a 

introdução do tradutor, que contava com 285 páginas, excedia em importância a obra alemã 

traduzida.  

Em 1878, foi eleito deputado à Assembléia Legislativa Provincial da Bahia pelo 

Partido Liberal, tendo recebido 1.071 votos com o apoio de Manuel Pinto de Sousa 

Dantas2, líder da ala progressista do Partido Liberal na província.  

Em 1880, como deputado da Assembléia-Geral da Corte, elaborou um projeto de 

reforma eleitoral, que seria aprovado em 9 de janeiro de 1881 e ficaria conhecido como Lei 

Saraiva3 No parlamento, conquistou uma posição de primazia tanto no que dizia respeito à 

esfera política quanto à intelectual.   

Reeleito deputado, escreveu Reforma do Ensino Secundário, Superior e Primário, o 

que lhe rendeu o título de conselheiro.4 Em seu discurso, no ano de 1882, no Liceu de artes 

e Ofícios, que tinha como título O Desenho e a Arte Industrial chamou a atenção para a 

importância da criação de um ensino técnico como base para a industrialização do país. A 

reforma do ensino era também um dos itens do programa do Partido Liberal. 

Em 1884, foi eleito relator da Câmara e apresentou parecer sobre o projeto relativo à 

emancipação progressiva dos escravos conhecido como Projeto Dantas. Esse projeto foi 

vinculado à Lei Feijó, de 7 de novembro de 1831, que previa a liberdade a todos os 

escravos desembarcados após a promulgação dessa lei.   

                                                 
2 Manuel Pinto de Sousa Dantas (1831-1894) advogado e político abolicionista, conhecido como Conselheiro 
Dantas, proprietário do Diário da Bahia, órgão do Partido Liberal, além de deputado, senador, ministro da 
Agricultura, da Justiça, da Fazenda e dos Negócios Estrangeiros. Em 1884, presidiu o Conselho de Ministros 
e apresentou projeto redigido por Rui Barbosa propondo a emancipação dos escravos com mais de 60 anos. O 
texto foi recusado pela Câmara, precipitando a queda do seu Gabinete em 1885. 
3 O Decreto nº 3.029, de 9 de janeiro de 1881, também ficou conhecido como "Lei Saraiva”. A denominação é 
uma homenagem a José Antônio Saraiva, ministro do Império, que foi o responsável pela primeira reforma 
eleitoral do país. O decreto instituiu, pela primeira vez, o "Título de Eleitor", além das eleições diretas para 
todos os cargos eletivos do Império: senadores, deputados à Assembléia Geral, membros das Assembléias 
Legislativas Provinciais, vereadores e juízes de paz. 
Estabeleceu ainda que os que não fossem católicos, religião oficial do Império, poderiam se eleger, desde que 
possuísse renda não inferior a duzentos mil réis.  
4 Em 31 de maio de 1884, recebeu o titulo de conselheiro dado pelo imperador em retribuição aos serviços 
prestados à instrução pública. 
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Rui dedicou-se à redação do projeto de emancipação dos escravos sexagenários, 

que, aprovado em 1885, foi uma das últimas iniciativas abolicionistas antes da promulgação 

da Lei Áurea (1888). Não conseguindo se reeleger em 1886 continuou atuando como 

jornalista e realizou conferências em defesa do fim da escravidão. Como, por exemplo, o 

discurso proferido no Teatro Politeama no Rio de Janeiro, convocado pela Confederação 

Abolicionista, intitulado A Abolição no Brasil.  

Em março de 1889, Rui Barbosa iniciou sua fase mais intensa no jornalismo como 

redator chefe do Diário de Notícias, escreveu em seus editoriais, entre outras questões5, 

sobre a causa federativa que o levou, inexoravelmente, a um envolvimento com o 

movimento republicano. Veio a aderir à República pela defesa desses princípios.  

Com a queda do Gabinete conservador de João Alfredo Correia de Oliveira, em 

junho de 1889 assumiu o Gabinete liberal do Visconde de Ouro Preto,6 e por indicação do 

Conselheiro Dantas, Rui Barbosa foi convidado para a pasta do Império, pouco antes da 

proclamação da República. Rui no entanto recusou o cargo, por sua incompatibilidade com 

as idéias federativas.  

Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, ocupou o cargo de 

vice-chefe do governo provisório do marechal Deodoro da Fonseca, respondeu 

interinamente pelo Ministério da Justiça no período de 15 a 18 de novembro e tornou-se o 

titular da pasta da Fazenda (até janeiro de 1891) do Governo Provisório. Eleito senador pela 

Bahia à Assembléia Constituinte, orientou os demais representantes e seus conselhos 

prevaleceram nas principais reformas e na elaboração do texto da primeira Constituição 

republicana,7 de inspiração norte-americana e de caráter federativo.  

O governo de Deodoro foi pontuado por crises políticas em seu ministério, 

ocasionando o pedido de demissão coletiva de seus ministros8. Com a crise e o 

enfraquecimento que se instaurou em seu governo, Deodoro foi forçado a renunciar, 

assumindo o governo o vice-presidente Floriano Peixoto. Rui Barbosa passou à oposição 

                                                 
5 Os artigos de Rui Barbosa publicados no Diário de Notícias seriam depois reunidos em livro sob o título 
Queda do Império.  
6 Afonso Celso de Assis Figueiredo - Visconde de Ouro Preto foi Ministro da Marinha e da Fazenda. 
7 Fundação Casa de Rui Barbosa. Arquivo Rui Barbosa, série Produção Intelectual - PI 14. 
8 Manuel Ferraz de Campos Sales, Francisco Glicério, Eduardo Wandenkolk, Quintino Bocaiúva e José 
Cesário de Faria Alvim. 
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por questionar a legalidade da permanência no poder de Floriano Peixoto. Vários setores da 

sociedade fizeram o mesmo, o que deslanchou um movimento de repressão por parte do 

governo.   

Rui Barbosa promoveu um pedido de habeas-corpus em favor dos cidadãos presos 

pelo novo governo, e externando sua posição como redator-chefe do Jornal do Brasil, 

realizou campanhas combatendo a política florianista.  

Quando, em 1893, eclodiu a Revolta da Armada9 viu-se na contingência de exilar-

se, somente regressando ao Brasil em 1895. Em primeiro lugar dirigiu-se para Buenos 

Aires, depois para Lisboa, e finalmente Londres. Na capital inglesa, escreveu as famosas 

Cartas da Inglaterra para o Jornal do Comércio.  

É imprescindível lembrar que Rui Barbosa foi um dos primeiros a se manifestar 

contra o processo Dreyfus10, em discurso no teatro Politeama em Salvador. Sobre o caso 

escreveu as seguintes palavras: 

  "E, ainda no estrangeiro, entre os sofrimentos e as desesperanças do 
exílio, minha primeira missiva à imprensa brasileira, minha primeira carta 
de Inglaterra, foi a defesa do Capitão Dreyfus contra a opinião geral da 
França e da Europa. Dizem notícias recentes que o meu senso jurídico não 
se enganou, e que o governo francês, melhor esclarecido, cogita na 
reabilitação do oficial injustamente condenado." (BARBOSA, Rui 1897, 
p.66) 

 

Podemos destacar sua atuação na redação do Código Civil. Em 1899, durante o 

governo Campos Sales, Clóvis Beviláqua11, foi convidado pelo ministro da Justiça Epitácio 

                                                 
9 A Revolta da Armada, promovida por unidades da Marinha em oposição ao governo Floriano Peixoto, 
começou em setembro de 1893 no Rio de Janeiro, propagando-se para a região sul e prolongando-se até 
março do ano seguinte. No dia 6 de setembro de 1893 um grupo de oficiais graduados da Marinha tentaria 
depor o presidente. Agregando jovens oficiais e até monarquistas, o movimento era liderado pelos almirantes 
Saldanha da Gama e Custódio de Melo, ex-ministro da Marinha. Refletindo o descontentamento da Marinha 
com o pequeno espaço político que ocupava em relação ao Exército. Com navios adquiridos no exterior, 
Floriano derrotaria a Revolta da Armada em março de 1894. 
10 Alfredo Dreyfus, capitão israelita do exército francês, foi acusado de ser o autor de uma carta oferecendo 
documentos militares aos alemães, encontrada pelo serviço de contra-espionagem da França. Condenado em 
1894, como traidor, sofreu a deportação para a Ilha do Diabo e a degradação militar. Começou então uma 
campanha pela revisão do processo. Diversos interesses coligaram-se a favor ou contra o acusado. Rui 
Barbosa escreveu artigo a favor de Dreyfus. A Corte de Cassação em 1899 manda Dreyfus a novo conselho 
de guerra, onde novamente foi condenado. Em 1902 novo pedido de revisão foi feito e em 1906 a Corte de 
Cassação reconheceu definitivamente a inocência de Dreyfus, sem enviá-lo a novo julgamento. Ele foi 
reintegrado ao exército, lutou na guerra de 1914 e morreu em 1935.   
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Pessoa, para elaborar o anteprojeto do Código Civil. Em 1902, José Joaquim Seabra, 

presidente da Comissão especial do Código Civil da Câmara, solicitou ao professor de 

gramática filosófica Ernesto Carneiro Ribeiro, que “fizesse a leitura do Projeto do Código 

Civil brasileiro e lhe corrigisse as faltas que poderiam haver relativamente à 

linguagem”(MAGALHÃES, 1999 p. 139).  

Em abril do mesmo ano, Rui Barbosa foi eleito relator da Comissão Especial da 

revisão do Código Civil no Senado, encarregada de estudar o projeto. Em seu parecer sobre 

a redação, fez críticas e sugeriu emendas a quase todos os artigos. Segundo LACOMBE 

(1984, p.136), “o empenho de Rui Barbosa, desde os primeiros momentos, foi de deter o 

curso acelerado com que o governo procurava obter um código atabalhoadamente”. Então, 

Rui contrário a pressa da bancada governista usou como estratégia intensas discussões em 

relação à redação do texto do código, envolvendo gramáticos e filólogos. Rui rebatendo as 

críticas sobre seu parecer escreve a Réplica, que de acordo com MAGALHÂES (1999, 

p.141) “revela um espantoso conhecimento da língua vernácula.” 

 Rui Barbosa, em seu discurso sobre os trabalhos da Comissão do Código Civil no 

Senado, escreveu: 

É este o meu conceito a respeito da gramática: é uma arte que se aprende 
pela prática, pelo manejo da língua, pela convivência com os que a falam 
e escrevem corretamente; e se existe a ciência da gramática, não é senão, 
como várias autoridades competentes a têm definido, a ciência dos fatos 
da linguagem. Como todas as ciências, como a ciência inteira, toda ela 
não é senão fatos: fatos observados, fatos verificados, leis induzidas 
desses fatos, aplicadas a outros fatos. Portanto, fatos e expectativa de 
fatos, eis a ciência inteira. É esta a ciência natural; é também a ciência da 
gramática, porque as línguas, como tudo neste mundo, não são mais que 
os organismos naturais, cujo desenvolvimento tem suas leis superiores à 
vontade dos homens. (BARBOSA, Rui 1904, p.16) 
 

 Em janeiro de 1916, a Lei nº 3.071 (Código Civil Brasileiro) foi finalmente 

sancionada pelo presidente Venceslau Brás. 

Sucessor de Machado de Assis na presidência da Academia Brasileira de Letras, Rui 

Barbosa assumiu a presidência da Academia Brasileira de Letras em outubro de 1908, e foi 

sócio fundador da cadeira número dez.   

                                                                                                                                                     
11 Formado em Direito pela Faculdade do Recife, exerceu o jornalismo, atuou em campanha pela República e 
foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras. 
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Publicou vasta obra em que se destacam os seguintes títulos: o Parecer e a Réplica 

sobre o Código Civil; O Elogio do Poeta sobre Castro Alves; a crítica do livro de Arthur 

James Balfour, As Bases da Fé; O desenho e a Arte Industrial, discurso proferido no Liceu 

de Artes e Ofícios; Palavras à Juventude, discurso no Colégio Anchieta; a tradução de 

Lições de Coisas de Calkins; a Oração aos Moços, discurso para os formandos da 

Faculdade de Direito de São Paulo e Adeus a Machado de Assis discurso proferido por 

ocasião do falecimento de Machado de Assis.  

Rui Barbosa não se considerava um literário, por ocasião do seu jubilei cívico 

(1918), em discurso na Biblioteca Nacional ele próprio questionou se foi um escritor:  

 Onde o trabalho, que assegure à minha vida o caráter de predominante ou 
eminentemente literária? Não conheço. Traços literários lhe não 
minguam, mas em produtos ligeiros e acidentais, como o 'Elogio do 
Poeta', a respeito de Castro Alves; a oração do centenário do Marquês de 
Pombal; o ensaio acerca Swift; a crítica do livro de Balfour; o discurso do 
Liceu de Artes e Ofícios, sobre o desenho aplicado à arte industrial; o 
discurso do Colégio Anchieta; o discurso do Instituto dos Advogados; o 
parecer e a réplica acerca do Código Civil; umas duas tentativas de versão 
homométrica da poesia inimitável de Leopardi; a adaptação do livro de 
Calkins, e alguns artigos esparsos de jornais literários pelo feitio ou pelo 
assunto. (BARBOSA, Rui 1918, p. ñpb) 

 

Rui Barbosa foi candidato à presidência da República por quatro vezes, nos anos de 

1905, 1909, 1913 e 1919. 

Em 1905, o governo baiano, tendo a frente José Marcelino de Souza, sugeriu a 

candidatura de Rui Barbosa à sucessão de Rodrigues Alves na presidência da República. 

Em manifesto, Rui indicou no entanto o nome de Afonso Pena do Partido Republicano 

Mineiro. Em 15 de novembro de 1906, Afonso Pena assumiu a presidência da República, 

em sessão solene no Congresso Nacional presidida por Rui Barbosa, tendo com vice-

presidente Nilo Peçanha.  

Por ocasião da Segunda Conferência Internacional da Paz, em Haia, no ano de 1907, 

o Barão do Rio Branco, na condição de ministro das Relações Exteriores, havia escolhido 
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Joaquim Nabuco, então embaixador nos Estados Unidos, para chefiar a delegação brasileira 

na representação do Brasil na Conferência. O fato é que foram convidados, formalmente, 

tanto Rui Barbosa como Joaquim Nabuco, sendo que o primeiro delegado seria Rui, por 

isso, Nabuco não aceitou. Houve contudo uma pressão da imprensa através do jornal 

Correio da Manhã, para que fosse dada preferência ao nome de Rui Barbosa. Desta forma, 

o Barão do Rio Branco convidou Rui Barbosa para representar o país em Haia.  

Rui Barbosa foi nomeado embaixador extraordinário e plenipotenciário e delegado 

do Brasil em Haia, por decreto do presidente Afonso Pena, em 1 de maio de 1907. A 

escolha de Rui Barbosa como delegado plenipotenciário demonstrava a necessidade de 

afirmação do Brasil como nação civilizada. Rui reunia várias características para isso: era 

representante legítimo da nação por seu cargo político, experiente advogado, jurista erudito 

e falava francês fluentemente. 

A primeira Conferência da Paz, em 1899, foi convocada pelo czar Nicolau II para 

discutir dois temas centrais: o armamentismo e formas pacíficas para contornar os conflitos 

entre os Estados. Mesmo com os esforços da Primeira Conferência, a tensão entre os 

principais países aumentou entre os anos de 1899 a 1907. O objetivo das duas conferências 

era a construção de um sistema internacional e de um corpo de leis a ser aceito por todos os 

países.  

Em 1907 não houve acordo para que se discutisse o desarmamento. A Conferência 

da Paz assumiu enorme significado, pois seus objetivos eram estabelecer diretrizes para a 

mediação e a arbitragem de qualquer conflito.  

No dia 22 de maio de 1907, a delegação brasileira embarcou no Cais Pharoux no 

Rio de Janeiro em direção à Europa, a bordo do Araguaia. Faziam parte da delegação: 

Eduardo S. Lisboa, Roberto Trompowski, Tancredro Burlamaqui de Moura, Artur de 

Carvalho Moreira, Rodrigo Otávio e Antonio Batista Pereira. A Conferência iniciou no dia 

15 de junho de 1907 com a presença de 44 nações, sendo 18 latino-americanas, entre elas o 

Brasil. 

A participação de Rui Barbosa na Conferência revestiu-se de grande importância, 

devido a sua atuação pelo princípio da igualdade jurídica ou soberania das nações. Nas 

palavras de Rui:  
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Vi todas as nações do mundo reunidas, e aprendi a não me envergonhar da 
minha. Medindo de perto os grandes e os fortes, achei-os menores e mais 
fracos do que a justiça e o direito - compreendi que, se nos desprezavam, 
é porque nos não conheciam, e que, para nos conhecerem, bastava um 
governo patriótico, um agente capaz e um público interessado. 
(BARBOSA, Rui 1904, p.157) 

 

Ao defender os interesses do Brasil, Rui Barbosa acabou se destacando também 

como defensor da soberania dos países menores, merecendo a denominação de “águia de 

Haia”, que havia sido criada para ele pelo barão do Rio Branco, ainda por ocasião do 

embarque da delegação brasileira para a Europa.  

A atuação do Brasil na Conferência pode ser resumida numa frase do discurso de 

Rui Barbosa sobre a composição do Tribunal de Arbitragem, em 17 de agosto de 1907:  

 
A constituição do tribunal permanente de arbitramento é negócio de 
interesse universal, que não encara as nações segundo a sua importância 
relativa. Não se reconheceriam aí diferenças de interesse, a menos que 
fossem em favor dos débeis contra os fortes. (Arquivo Rui Barbosa, série 
Conferência de Haia, CH 19) 

 

Rui Barbosa foi nomeado Presidente de Honra da Primeira Comissão e teve seu 

nome destacado como um dos “Sete Sábios de Haia”.12 Sua atuação o consagrou 

internacionalmente e, em 1921, venceu a eleição pelo Conselho da Liga das Nações para 

compor a Corte Permanente da Justiça Internacional. 

Quando o Marechal Hermes da Fonseca lançou sua candidatura à presidência da 

República, Rui foi contrário, por entender que não havia qualidades políticas no candidato 

militar. Aceita por isso concorrer à eleição, como candidato adversário, realizando intensa 

campanha. A chamada “Campanha Civilista”13 foi avaliada como um movimento de 

dimensões políticas até então inédito no Brasil, abrangendo praticamente todo o território 

brasileiro. Hermes da Fonseca saiu-se vitorioso no pleito. Rui questionou os resultados 

                                                 
12 Os outros eram o Barão Mrshall, Nelidoff, Choate, Kapos Meye, Leon Bourgeois e o Conde Tornielli. 
Cf.LAMOUNIER,Bolívar. Rui Barbosa e a construção institucional da democracia brasileira. Rio de 
Janeiro, Nova Fronteira, 1999. 
13 Primeira campanha presidencial brasileira com participação popular, transcorrida entre 22 de agosto de 
1909 - quando a Convenção Nacional do Rio de Janeiro lançou a candidatura de Rui Barbosa - até 1º de 
março de 1910. 

 18



enviando ao Congresso Nacional extenso documento, no qual analisava o resultado da 

votação e terminava por demonstrar a inelegibilidade de Hermes.  

As considerações de Alceu Amoroso Lima sobre a Campanha Civilista, e em 

particular sobre a atuação de Rui Barbosa, mereceram destaque em suas memórias:  

 
As campanhas de Rui Barbosa despertaram em nós o pouco de nossa 
vocação política. A chamada campanha civilista ficou marcada em meu 
espírito. Mas a derrota que a ela se seguiu, com a vitória do militarismo 
realista daquele tempo, deixou-nos profundamente decepcionados14. 

 

Em 26 de julho de 1913, Rui Barbosa foi novamente indicado para a candidatura à 

Presidência da República, por ocasião da Segunda Convenção Nacional de Civilistas. Nessa 

campanha redigiu uma série de conferências: “O Governo Hermes”, “As ruínas da 

Constituição”, “A crise moral” e “A justiça”. Mais uma vez, no entanto, renunciou em 

manifesto datado de 28 de dezembro. 

Com a convocação de novas eleições em função da morte de Rodrigues Alves, o 

nome de Rui Barbosa foi indicado pela quarta vez à candidatura para a presidência da 

República. Incentivada pelos jornais Correio da Manhã e O Imparcial, a campanha foi 

igualmente marcada por viagens, comícios e conferências. Mas Rui perdeu as eleições para 

Epitácio Pessoa, e em manifesto datado de 17 de julho de 1919 reconheceu a superioridade 

dos votos do adversário. 

Em 1921, Rui Barbosa renunciou a cadeira no Parlamento. Justificou sua posição 

revelando seu ceticismo diante da vida política brasileira:  

 

Acabando por fim, de ver que não tenho meio de conseguir nada a bem 
dos princípios a que consagrei minha vida, e que a lealdade a essas 
convicções me tornou um corpo estranho na política brasileira, renuncio 
ao lugar, que, em quase contínua luta, ocupo, neste regímen, desde seu 
começo, deixando a vida política para me voltar a outros deveres[...] 15

 

                                                 
14 Alceu Amoroso Lima.  Memórias Improvisadas, Petrópolis: 1973, p. 54. 
 
15 Carta renúncia ao Primeiro secretário do Senado em 10 de março de 1921. 
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1. 2 - Rui Barbosa, o advogado  

 

     

Como advogado, a atuação de Rui Barbosa foi marcada por importantes debates, 

nos quais frisava que o conhecimento do vernáculo era indispensável ao bom manuseio dos 

textos da lei e de sua correta interpretação. Utilizou-se de petições de habeas corpus,  

apresentadas ao Supremo Tribunal Federal entre 1892 e 1893, em defesa da liberdade de 

cidadãos, presos em virtude do estado de sítio. Entretanto, merecem destaque as lições de 

ética profissional. Um exemplo foi a carta que escreveu a Evaristo de Morais, O Dever do 

Advogado, em 26 de outubro de 1911, na qual traçava diretrizes para a apropriada e 

completa observância das regras da conduta forense. Essa carta continha ensinamentos que 

os advogados ainda hoje utilizam, por se apresentarem como regras complementares ao 

Código de Ética Profissional. 

Por ocasião de seu discurso de paraninfo, intitulado Oração aos Moços, proferido 

na Faculdade de Direito de São Paulo em 29 de março de 1921, Rui Barbosa, retomou ao 

assunto, com conselhos aos novos advogados: 

 
Legalidade e liberdade são as tábuas da vocação do advogado. Nelas se 
encerra, para ele, a síntese de todos os mandamentos. Não desertar a 
justiça, nem cortejá-la. Não lhe faltar com a fidelidade, nem lhe recusar o 
conselho. Não transfugir da legalidade para a violência, nem trocar a 
ordem pela anarquia. Não antepor os poderosos aos desvalidos, nem 
recusar patrocínio a estes contra aqueles. Não servir sem independência à 
justiça, nem quebrar da verdade ante o poder. Não colaborar em 
perseguições ou atentados, nem pleitear pela iniqüidade ou imoralidade. 
Não se subtrair à defesa das causas impopulares, nem à das perigosas, 
quando justas. (BARBOSA, Rui 1921 p.ñpb) 
 

   

Esses ideais estavam também presentes no discurso que proferiu no Instituto dos 

Advogados Brasileiros, quando de sua posse como membro efetivo do órgão, em 1911:  

Duas profissões tenho amado sobre todas: a imprensa e a advocacia. 
Numa e noutra me votei sempre à liberdade e ao Direito. Nem numa nem 
noutra, conheci jamais interesses, ou fiz distinção de amigos a inimigos, 
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toda vez que se tratava de servir ao Direito ou à Liberdade. (BARBOSA, 
Rui 1911 p. 45) 

 

De certa forma, Rui Barbosa foi um político polêmico, ao separar-se dos seus 

companheiros de geração – que já se pronunciavam abertamente republicanos – para 

participar do ambiente liberal/monarquista de seu pai. Segundo Lamounier, (1999, p. 82) 

“Rui aceitava a Monarquia, mas não a ponto de sobrepô-la ao seu ideal abolicionista, 

democrático e federativo”.  

Atuando como jornalista do Diário da Bahia, Rui Barbosa não somente 

recomendava as causas liberais, mas também as defendia. Esse foi o caso da “Lei do Ventre 

Livre” e da oposição à campanha do serviço militar obrigatório, em 1875. Na década de 

1870, a chamada Questão Religiosa – que opôs Igreja e maçonaria, com interferência do 

Imperador D. Pedro II – mobilizou os círculos intelectuais do país, colocando em discussão 

a questão da separação entre Igreja e Estado, matéria que seria defendida por Rui Barbosa. 

Em 20 de dezembro de 1948, Rui Barbosa foi homenageado pelo Conselho Federal 

da Ordem do Brasil com o título de “Patrono dos Advogados Brasileiros”. Segundo Otto 

Gil, 

Não são, apenas, os trabalhos forenses, os pareceres jurídicos, a revisão do 
Código Civil que fazem Ruy sempre presente aos Advogados. Ao lado 
dessa fecunda produção doutrinária, lugar de merecido destaque têm para 
nós, as suas lições de Ética Profissional, dadas quando não se sonhava 
sequer com o Código de Ética e Advocacia. (GIL, 1970 p.70) 
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1. 3 - Rui Barbosa e a educação  

 

Num momento marcadamente cientificista como foi o século XIX, o conhecimento 

e ensino das ciências era algo valorizado. Todas as conquistas obtidas no processo 

produtivo, mais especificamente a partir do desenvolvimento tecnológico, e que permitiram 

a automação do trabalho, revelavam que a ciência tornava-se palavra de ordem da 

modernização. 

Nesse contexto Rui Barbosa idealizou um sistema de ensino moderno, gratuito, 

obrigatório e leigo que atenderia integralmente toda a fase escolar, até a universidade.   

Como relator da Comissão de Instrução Pública, em 1882 apresentou na Câmara dos 

Deputados o Parecer e o Projeto de Reforma do Ensino Secundário e Superior assim 

escreveu sobre o tema, 

Instruir não é simplesmente acumular conhecimentos, mas cultivar as 
faculdades por onde os adquirimos, e utilizamos a bem do nosso destino. 
Se não as educamos simultaneamente na direção da esfera intelectual e na 
direção da esfera moral, tê-las-emos condenado a um desenvolvimento 
incompleto. (BARBOSA, Rui 1883 p.366)  

 

Ainda em relação ao assunto, em seu discurso no Liceu de Artes e Ofícios em 1882, 

concluiu que “a inteligência e a educação constituem o mais alto de todos os valores 

comerciais, a nascente mais caudalosa da riqueza, a condição fundamental de toda a 

prosperidade.” (BARBOSA, Rui 1882, p. 244) 

Rui Barbosa defendia a integral responsabilidade do Estado para com a educação 

em todos os seus níveis, a fim de garantir o acesso das camadas mais populares. Através da 

gratuidade e a obrigatoriedade do ensino, organizou a primeira proposta de um sistema 

nacional de ensino. Com referência ao tema, traduziu Lições de Coisas, do educador 

americano Norman Allison Calkins16. 

                                                 
16 Norman Allison Calkins (1822-1895) iniciou sua carreira no magistério primário em 1840 em Castile, New 
York, foi assistente superintendente das escolas primárias da cidade de New York entre 1862 e 1895, 
professor de princípios e métodos de educação da New York Normal School, presidente da National 
Education Association no departamento de escolas elementares. 
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A instrução escolar para Rui Barbosa traria a solução dos problemas sociais do país. 

Em seus pareceres, enfatizava que a educação possibilitaria a condição necessária para a 

formação do caráter e da identidade nacional. 

Parece claro que a educação, tradicionalmente vinculada à modernização econômica 

e industrial do país, estaria assim intimamente relacionada à cidadania. Rui Barbosa, 

envolvido com a reforma Eleitoral, no ano de 1881, considerou a alfabetização como 

condição sine qua non para que o indivíduo pudesse participar do processo eleitoral. 

Em 1884, no Paço Boa Vista, em São Cristóvão, Rui Barbosa17 foi recebido por D. 

Pedro II para uma conversa em torno dos pareceres elaborados sobre a Instrução Pública. 

Entretanto esses pareceres não foram discutidos no Parlamento, pois a questão da abolição 

era mais premente.  

Dessa forma, os pareceres e os projetos de reforma da instrução de Rui Barbosa não 

foram tratados e, de acordo com suas próprias palavras, “E os projetos da lei..., entraram a 

dormir na Câmara dos Deputados a dormir o sono donde passaram ao mofo e traçaria dos 

arquivos”. (BARBOSA, Rui 1882, p. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Em 31 de maio de 1884, recebeu o titulo de Conselheiro do Império pelos serviços prestados à causa da 
instrução pública. 
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1. 4 - Rui Barbosa e a religião 

 

Rui nasceu e foi criado em ambiente cristão, segundo tradições religiosas. Entre 

seus parentes próximos figuravam alguns religiosos.18 Por influência paterna, herdou 

contudo convicções e idéias formadas por ortodoxos orientais, luteranos e anglicanos, que 

contestavam o ultramontanismo do Papa Pio IX. Rui Barbosa assim se posicionou sobre 

essa questão:  

Em conta de católico teve-se meu pai sempre. Divinos reputava os 
sacramentos, e a sua família os aconselhava. Professava todos os artigos 
do antigo credo católico. Mas quanto ao dogma de 1854 [da imaculada 
Conceição] e o de 1870 [da infalibilidade do papa], esses a consciência 
rejeitava-lhe inflexivelmente[...] O catolicismo de meu pai era o velho 
catolicismo de Döllinger.19 (arquivo Rui Barbosa série Produção 
Intelectual – PI 5 (1))  

  

Quando na Faculdade de Direito em São Paulo, Rui Barbosa ingressou na 

Maçonaria, identificado com o ideário maçônico da época, entre outros como Joaquim 

Nabuco e Rodolfo Dantas. Em setembro de 1868, por ocasião da fundação da Loja 

América, Rui Barbosa foi admitido na Loja e proferiu um discurso. Persuadido de que a 

Igreja Católica consistia em um obstáculo à liberdade, envolveu-se de forma a aceitar a 

necessidade da separação da Igreja do Estado. A opinião da Igreja Católica em relação à 

reputação de Rui ficou mais abalada com a tradução feita por seu pai do panfleto de 

Edouard Laboulaye sobre a Imaculada Conceição, sob o pseudônimo de Febrônio, 

publicada em 1874. 

Entretanto, não permaneceu muito tempo vinculado à Maçonaria, apesar de não ter 

abandonado seus ideais. Sobre esse tema viria a escrever mais tarde:  

"Faltavam-me algumas das qualidades essenciais ao maçom: o culto das 
solenidades, a confiança no prestígio do sigilo, o respeito das hierarquias 

                                                 
18 Eram eles: Sóror Joana Angélica de Jesus, Abadessa do convento da Lapa, Bahia;  José Barbosa de 
Oliveira, advogado que depois se ordenou sacerdote e Vigário Capitular e Governador Eclesiástico da Bahia e 
D. Rodrigo de São José, Abade do Mosteiro Beneditino do Rio de Janeiro. 
19  Johann Joseph Ignaz von Döllinger (1799–1890) foi o principal líder dos “velhos católicos”, grupo que se 
organizou em 1871, quando muitos intelectuais católicos na Áustria, Suíça e Alemanha rejeitaram a decisão 
do Concílio Vaticano I (1869-1870), que formulou a doutrina da Infalibilidade Papal. 
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suntuosas. A minha índole me atraía para a grande publicidade: o foro, o 
jornalismo, o parlamento." (BARBOSA, Rui 1909 p. 217) 

 

Na década de 1870, ocorreu um conflito entre a Igreja Católica e a Maçonaria, que 

envolveu o Estado. Em 1872, o Visconde do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos, 

presidente do Conselho de Ministros do Império e grão-mestre da ordem da Maçonaria 

propôs que fosse proferido durante uma celebração religiosa da Igreja católica, sermão 

utilizando a linguagem maçônica em saudação a Lei do Ventre Livre. Esse fato ocasionou 

uma proibição pela alta hierarquia católica de celebrações e cerimônias religiosas em que 

participassem maçons. 

Essa medida gerou constrangimento na sociedade, pois as certidões de batismo e 

casamento emitidas pela Igreja católica tinham o valor de registro civil, e dessa forma os 

não-católicos se viam obrigados a adotar o catolicismo, a fim de terem uma existência 

legal. 

Rui Barbosa, por acreditar que os dogmas que sustentavam o catolicismo 

ultramontano20 impediam o desenvolvimento e o progresso da nação, não escondia sua 

integração com o grupo adversário dos ultramontanos. Nas palavras de Rui Barbosa:  

 
o ultramontanismo, essa bandeira de reação, intransigente como a fé que 
ele não nutre, e astuta como o interesse político, que é o seu único 
alimento e a sua moral única [...]. De dous elementos se compõe o 
ultramontanismo, ambos inacessíveis à razão: um, a fé supersticiosa, que 
só se rende às alucinações e às pieguices do sobrenatural, recursos de que 
não disponho; o outro, os interesses de partido, que em nenhum são tão 
cegos como no clerical. Meu fim único é provar que a liberdade estaria 
perdida, se contasse com a milícia fiel desses arraiais. (BARBOSA, Rui 
1880 p.47) 

 

E encontrara, ainda na maçonaria, um ambiente favorável para expressar seu ideal. 

Na sede da Loja do Grande Oriente Unido do Brasil, realizou uma conferência em 1876 

sobre a liberdade religiosa intitulada “A Igreja e o Estado”. Esse trabalho obteve grande 

                                                 
20 Conjunto de doutrinas teológicas que apóiam a Santa Sé em sua tese de infalibilidade papal. O 
ultramontanismo passou a ser referência para os católicos dos diversos países, mesmo que significasse um 
distanciamento dos interesses políticos e culturais  

 25



repercussão e foi publicado mais tarde em 1913, pela tipografia Hildebrandt, no Rio de 

Janeiro.    

Em 1877, por sugestão de Joaquim Saldanha Marinho,21 resolveu traduzir e publicar 

o livro O Papa e o Concilio22 onde questionava a infalibilidade23 do Papa decretada pelo 

Vaticano. Por seu trabalho de tradução sofreu, por muito tempo, resistência dos setores 

católicos e foi considerado anticlerical. Rui escreveu uma tradução tão grande quanto a 

própria obra. Para ele:  

Inflamada, impetuosa, borbulhante, de onde a defesa das igrejas livres no 
Estado livre se levanta como homenagem “ao sentimento que paira acima 
do egoísmo, do amor e da pátria; [...] ao sentimento mais universal, menos 
morredouro, mais indomável, mais heróico do individuo e do povo; ao 
sentimento religioso. (BARBOSA, Rui 1896, p. 298)  

 

 Na verdade, defendia a liberdade de expressão e de culto. Questionava o 

catolicismo como o credo oficial imposto a toda a população, e pregava um Estado laico, 

separado da Igreja.  

Foi somente com a proclamação da República que Rui Barbosa apresentou ao 

Conselho de Ministros seu projeto de separação entre a Igreja e o Estado.24 Ficava a partir 

daquele momento estabelecida a plena liberdade de culto e a proibição do Estado de intervir 

em matéria religiosa. 

Para o seu biógrafo Luís Viana Filho (1891, p.280), foi o período do exílio que 

transformou os sentimentos religiosos de Rui Barbosa. Ao retornar ao Brasil, Rui tinha na 

cabeceira de sua cama a benção apostólica do papa Leão XIII, e entronizara na Vila Maria 

Augusta a imagem da Virgem Maria, confeccionada em pedra sabão, bem como um quadro 

de Nossa Senhora com o menino Jesus, que era uma cópia da obra de Bartolomé Estebán 

Murillo, existente no Museu do Prado.  

                                                 
21 Parlamentar do Império, Grão-mestre da maçonaria, teve destacada atuação na Questão Religiosa na década 
de 1870. 
22 Original escrito por Johann Joseph Ignaz von Döllinger, teólogo alemão. 
23 Dogma segundo o qual o Papa e a Igreja não falham em questões de fé ou de moral. 
24 Instituído em 7 de fevereiro de 1890, por decreto assinado por Deodoro da Fonseca. 
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Segundo Magalhães, (1994 p.90) por ocasião do atentado a Prudente de Moraes em 

1897, Rui dirigiu-se ao Senado para prestar sua solidariedade, quando afirmou sua 

reconciliação com as crenças religiosas:  

 
Se os responsáveis pela solução do problema contemporâneo do Brasil 
continuarem a se paralisar nessa timidez quase criminosa, deixando perder 
os poderosos elementos da reação vital, que se lhes oferecem nas boas 
qualidades nativas da nossa raça, ainda não estragadas de todo pelas 
propagandas perversas, pelos exemplos atrozes e pelas irresponsabilidades 
funestas, então, àqueles, como eu, que a experiência política reconciliou 
intimamente com as crenças religiosas, só resta esse recurso, sobre todos 
solene, benfazejo sobre todos, que os povos mais livres e maiores do 
mundo não esquecem nas horas mais gratas, como nas horas mais tristes 
da sua vida[...] só resta voltar os olhos para o céu e buscar remédio no 
Todo-Poderoso. (BARBOSA, Rui 1897 p.178)  

 

A fé para Rui Barbosa foi seu sustentáculo por ocasião do falecimento de sua mãe, 

conforme podemos constatar em seu discurso proferido na Sociedade Acadêmica 

Beneficente em 1865, “achei os livros mudos, a razão muda, e a filosofia estéril. Chorei e 

abracei-me à cruz. Foi a fé que me salvou. Hoje a recordação daquele grande espírito 

dorme no seio de minha alma embalsamada pelo amor e pela saudade”.(BARBOSA, Rui 

1865 p. 160) 

No momento em que matriculou seu filho João, no Colégio Anchieta de Nova 

Friburgo, instituição de ensino na época considerada exemplar, tornou a estreitar os laços 

com a Igreja. E mais tarde, em 1903, foi convidado pelo Padre Diretor Luis Yábar y Arteta 

para ser o paraninfo dos bacharéis em Ciências e Letras. Na ocasião, Rui Barbosa proferiu 

um importante discurso que representava uma profissão de fé cristã:  

A formas políticas são vãs, sem o homem que as anima. É o vigor 
individual que faz as nações robustas. Mas o indivíduo não pode ter essa 
fibra, esse equilíbrio, essa energia, que compõem os fortes, senão pela 
consciência do seu destino moral, associada ao respeito desse destino nos 
seus semelhantes. Ora, eu não conheço nada capaz de produzir na criatura 
humana em geral esse estado interior, senão o influxo religioso. 
(BARBOSA, Rui 1903, p.393)  
 

Apesar de algumas críticas ao catolicismo, Rui Barbosa permaneceu ligado à Igreja 

Católica. Segundo ele, era impossível e prejudicial conceber o homem sem Deus, “Deus é a 
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necessidade das necessidades, Deus é a chave inevitável do Universo, Deus é incógnita dos 

grandes problemas insolúveis, Deus é a harmonia entre as desarmonias da criação”. 

(BARBOSA, Rui 1903 p.397)  

Da mesma forma, não conseguia conceber uma nação que fosse a um só tempo 

civilizada e atéia. Nas suas palavras: 

 
Não me acolhi entre as filosofias que fazem da ciência a grande negação. 
Percorri as filosofias; mas nenhuma delas me saciou: não encontrei o 
repouso em nenhuma (...) Vejo a ciência que afirma Deus; vejo a ciência 
que prescinde de Deus. (BARBOSA, Rui 1893 p.45) 

 

Para Rui Barbosa, a religião era indispensável à vida humana. Por isso mesmo, 

entendeu a religião como um fator imprescindível para o exercício da nacionalidade, uma 

vez que Deus era conceitualmente a própria garantia da liberdade que preconizava.  
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CAPÍTULO 2 

 

Casa de Rui Barbosa: de residência a lugar de memória 

 

 Em estilo neoclássico, a Casa de Rui Barbosa está localizada no bairro de 

Botafogo, Rio de Janeiro, local de moradia da aristocracia carioca entre meados do século 

XIX e as primeiras décadas do século passado.  

Rui Barbosa tinha como vizinho na mesma rua seu contemporâneo e correligionário 

Miguel Calmon.1 O bairro abrigava em suas chácaras membros da elite aristocrática como o 

Barão de Lucena, Marques de Olinda e o Marques de Abrantes. Construída em 1850, a 

residência da Rua São Clemente possui um lago sobre o qual se debruça uma estátua 

especial, a de uma águia dominando uma serpente. Essa imagem é emblemática da 

trajetória de vida de Rui Barbosa, e a escultura já havia na casa por ocasião da compra por 

Rui Barbosa2.  

     O jardim que cerca a casa possui uma área de 9.000m2, e hoje é um dos 

poucos espaços verdes do bairro, o que lhe confere importância ecológica e social. Por seu 

interesse histórico e artístico, esse jardim é considerado um “jardim histórico”, 

denominação advinda pela chamada Carta de Florença, documento redigido em 1981 pelo 

Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e pelo Comitê Internacional de Jardins 

Históricos, que estabelece os princípios para a preservação de jardins.  Segundo esse 

documento, em seu artigo 6, “a denominação de jardim histórico aplica-se de igual forma 

tantos aos jardins modestos como aos parques monumentais ou ornamentais”. 

                                                 
1 Miguel Camon du Pin e Almeida, senador e ministro de Estado.  
2 Sobre a escultura, Cecília Meireles escreveu: "No lago havia uma escultura simbólica: com as largas asas 
abertas, uma águia se defendia da serpente que lhe enroscava o colo e, com as garras poderosas a detinha, 
esquivando-se ao veneno com que ela a procurava atingir. De quem podia ser aquela casa senão tua? Na 
verdade, tal como as roseiras, aquele símbolo se ajustava à sua vida. Sol que seca os pântanos, águia que 
destrói as serpentes, o Direito, a Justiça, a lei, não exterminavam o erro, o abuso, a violência, a opressão?". 
Rui pequena história de uma grande vida – Gráfica da Revista dos Tribunais, São Paulo, 1949, edição 
comemorativa do Centenário de Rui Barbosa – Casa de Rui Barbosa, p.92. 
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O espaço conta ainda com as espécies plantadas por Rui Barbosa, como as árvores 

frutíferas - lichia, jambeiro, mangueira, abieiro, fruta-pão, pitangueira - assim como os 

famosos três pés de camélias3, um parreiral que emoldura as alamedas centrais, lagos 

artificiais, pequenas pontes e recantos. 

Esta casa é uma velha chácara do Rio antigo, adquirida por Rui Barbosa no ano de 

1893. Em homenagem a sua esposa, Maria Augusta Viana Bandeira, denominou a casa da 

Rua São Clemente, 104 4de “Vila Maria Augusta”. Mas a casa só foi ocupada pela família 

dois anos depois, em 1895, quando Rui Barbosa, Maria Augusta e os filhos regressaram da 

Inglaterra, onde Rui esteve exilado por motivos políticos. Essa casa foi a residência da 

família até 1923.  

No ano de 1924, um ano após sua morte, o governo comprou o prédio, inclusive a 

biblioteca e o arquivo de Rui. A casa foi adquirida pelo decreto nº 4.789 de 02 de janeiro de 

1924, e nesse momento não há nenhuma menção ao nome oficial da nova instituição. No 

parágrafo único é apenas mencionado o nome “museu–biblioteca”, 5 como vemos a seguir. 

 
Realizada a aquisição, o Governo fundará, no edifício, e com as 
instalações adquiridas, um museu-bibliotheca; podendo dar-lhes, não 
obstante, os destinos que julgar mais adequados ao culto nacional pela 
memória do grande cidadão.  

 

Quatro anos mais tarde (1928), o mobiliário também foi adquirido6. Por ocasião da 

inauguração da casa como museu, cada aposento recebeu uma denominação, evocando 

passagens expressivas de seu patrono. Os nomes foram atribuídos tendo em vista a atuação 

de Rui Barbosa na vida pública e pessoal, sendo assim denominados: Salas Constituição, 

Federação, Buenos Aires, Civilista, Pró-Aliados, Haia, Questão Religiosa, Abolição, 

Estado de Sitio, Instrução Pública e Queda do Império; Salas Habeas-Corpus, Casamento 

Civil, Código Civil e Deyfreus; Bahia; Maria Augusta e João Barbosa. 

                                                 
3 A camélia era o símbolo por excelência da Confederação Abolicionista.  
4 Hoje nº 134. 
5 Essa denominação também aparece mais tarde, em 1928, no texto do decreto nº 5.429. 
6 Decreto nº 5.566 de 05 de novembro de 1928, autoriza a aquisição do mobiliário. 
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Rui Barbosa viveu em uma época de grandes mudanças, não somente no Brasil, mas 

em todo o mundo. Rui foi contemporâneo e participou de importantes transformações 

sociais e econômicas. Desta forma, a aquisição da casa pelo governo federal na década de 

1920 parece se constituir como conseqüência do desejo de preservar a memória desse 

personagem da historia brasileira. Transformava-se, portanto, o espaço-casa em um lugar 

de memória.  

Esse movimento também consolida uma estratégia de construção de um patrimônio 

cultural. Segundo Gonçalves (1988, p.267), a construção da identidade de uma nação pode 

estar referida a seu patrimônio cultural, no sentido que muitos dos bens culturais compõem 

um patrimônio: 

Desse modo, muitos dos bens culturais que compõem um patrimônio 
estão associados ao "passado" ou à "história" da nação. Eles são 
classificados como "relíquias" ou "monumentos". Assim como a 
identidade de um indivíduo ou de uma família pode ser definida pela 
posse de objetos que foram herdados e que permanecem na família por 
várias gerações, também a identidade de uma nação pode ser definida 
pelos seus monumentos, aquele conjunto de bens culturais associados ao 
passado nacional. Estes bens constituem um tipo especial de propriedade: 
a eles se atribui a capacidade de evocar o passado e, desse modo, 
estabelecer uma ligação entre passado, presente e futuro. Em outras 
palavras, eles garantem a continuidade da nação no tempo.  

 

Embora a compra do imóvel da Rua São Clemente tenha ocorrido no ano de 1924, o 

Museu Rui Barbosa foi criado somente no dia 4 de abril de 1927, pelo decreto nº 17.758. O 

seu regulamento dispunha sobre a sua organização e o seu quadro de pessoal, que era 

composto por um conservador, um auxiliar, dois serventes e um jardineiro.  

Por ocasião de sua criação, o Museu-casa de Rui Barbosa pertencia à estrutura do 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Deve-se notar que o decreto nº 17.758 não 

prescindia de uma exaltação e culto à figura de Rui Barbosa. É deste espírito que o decreto 

trata, sobretudo quando preconiza a conveniência de manter sempre bem vivo o culto à 

memória dos grandes cidadãos que por seus serviços se impuseram à gratidão da Pátria. 

          Em 9 de janeiro de 1928, por meio do decreto de nº 5.429, sob a denominação 

de Casa Rui Barbosa, foi criado um “museu-biblioteca”:  
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Art.1° Fica criado um museu-biblioteca, sob a denominação de “Casa de 
Rui Barbosa”, que funcionará no prédio, adquirido pelo Governo, onde 
residiu o grande brasileiro, na capital da República. 
Art. 2° Subordinado, diretamente, ao Ministério do Interior, esse museu-
biblioteca será administrado por um zelador e pelos funcionários.    

 

Em 13 de agosto de 1930, o presidente Washington Luiz inaugurou o primeiro 

museu-casa, com uma homenagem a Rui Barbosa. Na solenidade de inauguração, o senador 

João Mangabeira pronunciou o discurso em nome do governo federal:  

 
Esta casa, testemunha muda de teus trabalhos, das tuas vigílias e dos teus 
sacrifícios, a Nação transformou-a num Templo, santificando-a para o 
culto da democracia e da lei. Doravante, será aqui que virão pedir 
inspirações, beber ensinamentos,....Nesta casa se reverá todos os dias tua 
Pátria, orgulhosa do monumento que, à tua própria gloria, fundaste com as 
tuas mãos. (PIRES, 1980, p.12)    
 

 

 Em dezembro do mesmo ano, por medida do Governo Provisório, a Casa passou a 

ser ligada ao recém–criado Ministério da Educação e Saúde Pública, pelo decreto nº 

19.444, de 1 de dezembro de 19307, ficando subordinada ao Departamento Nacional do 

Ensino. 

Foi dado mais um passo no processo de criação da Casa de Rui Barbosa com a 

reorganização dos serviços pelo decreto nº 24.688, de 12 de julho de 1934. Ao definir o 

quadro de pessoal da instituição, ficava evidente a importância concedida ao acervo 

arquívistico e bibliográfico da Casa. O quadro previa a nomeação de um diretor, um chefe 

do arquivo e das publicações que “deverá possuir habilitações especiais para o exercício do 

cargo”, um porteiro-conservador, dois serventes e um jardineiro. Tal atitude revelava a 

intenção de implementar medidas para melhor conservar e zelar pelo acervo, inclusive a  

                                                 
7 Art. 3º Ficam pertencendo ao Ministério da Educação e Saúde Pública os seguintes estabelecimentos, 
institutos e repartições: I. Subordinados ao Departamento Nacional do Ensino: a) Universidade do Rio de 
Janeiro; b) Escolas Superiores Federais, localizadas nos Estados; c) Instituto Benjamim Constant; d) Escola 
Nacional de Belas Artes; e) Instituto Nacional de Música; f) Instituto Nacional de Surdos-Mudos; g) Colégio 
Pedro II (Interno e Externato); h) Biblioteca Nacional; i) Museu Nacional; j) Museu Histórico Nacional; k) 
Casa de Rui Barbosa; l) Escolas de Aprendizes Artífices; m) Escola Normal de Artes e Ofícios Venceslau 
Braz; n) Observatório Nacional; e o) Superintendência dos Estabelecimentos de Ensino Comercial.  
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produção intelectual de Rui Barbosa. No texto do decreto, foi também mencionada a 

realização de cursos e conferências na instituição. 

 

 

2. 1 - O tombamento da Casa de Rui Barbosa 

 

Após a revolução de 1930, Getulio Vargas criou o Ministério da Educação e Saúde 

Pública. O primeiro ministro foi o político mineiro Francisco Campos que ocupou o cargo 

até 1932, sucedido por outro mineiro Washington Pires, que veio a ser substituído pelo 

também mineiro Gustavo Capanema.  

Gustavo Capanema chefiou o Ministério da Educação por um longo período, de 

1934 a 1945. Sua gestão contou com a presença de intelectuais, em particular modernistas 

mineiros, que atuaram junto a ele na sua administração. Um exemplo foi o do conhecido 

poeta Carlos Drummond de Andrade, chefe de gabinete durante a sua gestão.  

Capanema encomendou ao escritor Mario de Andrade8 o anteprojeto para criação de 

um serviço nacional de patrimônio, que veio a ser uma peça importante nas primeiras 

discussões sobre a estrutura e sobre os objetivos de uma política de preservação do 

patrimônio cultural do país.  Segundo Bomeny: 

 
A correspondência de Mario de Andrade a Carlos Drumond revela que, 
pouco depois de empossado em 1934, Capanema lhe havia solicitado que 
elaborasse um projeto de lei de proteção às artes no Brasil, que seria o 
embrião do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
(BOMENY, 1984, p. 81)  

 

                                                 
8 Mário Raul de Morais Andrade nasceu em São Paulo, fundou e foi o primeiro diretor do Departamento 
Municipal de Cultura de São Paulo, em 1935. 
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O governo Vargas incentivou ainda a formação e a criação de outros órgãos em sua 

política cultural e educacional9 nomeando intelectuais para diversos postos nos setores 

públicos. Desta forma, o Estado se empenhava na construção de uma nova identidade 

nacional, procurando criar instituições identificadas com uma política a ser implementada.   

Em 30 de novembro de 1937, foi finalmente criado, por decreto presidencial, o 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), principal instituição de 

proteção dos bens culturais do país. Subordinado ao Ministério da Educação foi dirigido 

por Rodrigo Melo Franco de Andrade10, de sua fundação até o ano 1967. 

Durante os anos da gestão de Rodrigo Melo Franco de Andrade, o Sphan orientou 

sua política pelas noções de "tradição" e de "civilização", dando especial ênfase à relação 

com o passado. Os bens culturais classificados como patrimônio deveriam fazer a mediação 

-entre os heróis nacionais e os personagens históricos. Essa apropriação do passado era 

concebida como um instrumento para educar a população a respeito da unidade e 

permanência da nação.  

A definição de patrimônio cultural tem sofrido variações desde a criação do Serviço 

do Patrimônio Artístico Nacional (Sphan). O conceito que norteava a política de patrimônio 

se restringia aos monumentos arquitetônicos e obras de arte erudita associados ao passado 

do país. Os chamados patrimônios históricos e artísticos possuem a função de representar 

simbolicamente a identidade e a memória da nação. O pertencimento a uma comunidade 

nacional é produzido com a idéia de propriedade (daí a palavra "patrimônio") sobre um 

conjunto de bens: relíquias, monumentos, cidades históricas entre outros. 

O decreto de criação do Sphan definia o patrimônio histórico e artístico nacional 

como: 

O conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 
conservação seja do interesse público quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da História do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Eram também 
classificados como patrimônio "monumentos naturais, bem como sítios e 

                                                 
9 Entre outras instituições, o Instituto Nacional do Livro, criado em dezembro de 1937, e a Universidade do 
Brasil, criada em 05 de julho de 1937, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
10 O projeto final de criação do Sphan foi de Rodrigo Melo Franco de Andrade – Lei nº 378 de janeiro de 
1937. 
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paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que 
tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana.   
 

 

Por ocasião de sua criação, o então denominado Sphan contava coma presença de 

intelectuais diretamente ligados ao movimento modernista brasileiro, que desde bem antes 

dos anos 1930 já atuavam em seus campos de atuação como figuras comprometidas com a 

valorização da cultura nacional. A instituição tinha em seus quadros nomes como Lúcio 

Costa, que foi diretor da Divisão de Estudos e Tombamentos (DET), e Carlos Drummond 

de Andrade, que atuou como chefe do Setor de Pesquisa Histórica da mesma divisão, 

integrando equipes de trabalho diretamente ligadas à tarefa de preservar os bens definidos 

como patrimônio histórico e artístico brasileiro. A qualificação “cultural”, anos depois, 

passou a figurar junto com o termo patrimônio.  

Em 1946, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Sphan passou a 

denominar-se Diretoria  do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Dphan)11. Nesse 

contexto de criação de instituições voltadas para a proteção do patrimônio cultural, a Casa 

de Rui Barbosa foi tombada em 11 de maio de 1938 pelo Sphan, por meio de inscrição no 

Livro Histórico (inscrição nº 32) e no Livro de Belas Artes (inscrição nº 52), segundo 

procedimento definido pela legislação que instituía a proteção patrimonial.12  

A tradição do controle estatal sobre o patrimônio se manteve e o seu amparo como 

dever do Estado foi reiterado pela Constituição de 1967: 

 
Art 172 - O amparo à cultura é dever do Estado. 
Parágrafo único - Ficam sob a proteção especial do Poder Público os 
documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, os 

                                                 
11 Decreto-Lei nº 8534 de 02 de janeiro de 1946 - Transforma o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Sphan) em Diretoria (Dphan) e dá outras providências. Em 1970 a Diretoria se transformou em 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)11. Entre 1979 e 1980, sob a gestão do ministro 
Eduardo Portella, ocorreu a transformação do Iphan de Instituto em Secretaria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional11, ficando a direção do órgão a cargo de Aloísio Magalhães. Ainda em 1979, foi criada a 
Fundação Nacional pró-Memória-FNpM. Em 1990 deu-se a extinção do Sphan e da FNpM e a criação do 
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (Ibpc). Em 1994 o IBPC passou denominar-se Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  (Iphan), denominação que permanece até hoje.  
12 O Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro 1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional e institui o tombamento, é o mais importante documento legal referente à proteção dos bens 
culturais, e até hoje está em vigor. 
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monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas 
arqueológicas. 

  

Segundo Jardim (2006, p.6), a partir dos anos 90 o modelo neoliberal que passa 

a orientar as relações sociais afeta as políticas públicas em geral: 

um outro aspecto importante nas novas abordagens do tema são as 
transformações que vêm ocorrendo no Estado, especialmente na América 
Latina. A partir dos anos 90, vivenciamos o modelo neoliberal como 
norteador das políticas de diminuição do Estado e de novos métodos de 
gerenciamento – nem sempre eficientes – das organizações públicas. Esse 
modelo, caracterizado pela vilanização do Estado e o endeusamento do 
mercado como regulador das relações sociais, comprometeu fortemente as 
políticas públicas em gera. Mais recentemente, constatamos o 
reconhecimento. Até mesmo pelos organismos internacionais, que o 
modelo neoliberal esgotou-se. O que era antes consenso, já não o é mais. 
  

No âmbito das políticas culturais o conceito de patrimônio cultural usualmente é 

apresentado em associação com conceitos ligados a “reconstrução” do “passado”, da 

“cultura”, da “identidade”, da “diversidade”. “Reconstruir” a cultura brasileira ou mesmo o 

passado é expressão bastante conhecida e utilizada até hoje.  

Essa idéia, mesmo que muitas vezes pouco explícita, norteia boa parte dos 

processos de preservação do patrimônio cultural.  

O Iphan surgiu com uma forma particular de pensar e modelar o passado, resultado 

de um ponto de vista muito específico dos técnicos/intelectuais do patrimônio. O 

patrimônio, neste sentido, pode ser tratado como uma forma de pensar o tempo passado.  

    A direção do Iphan, em mais de 40 anos (1937 a 1982) teve apenas três 

dirigentes: Rodrigo Melo Franco de Andrade, que foi sucedido pelo arquiteto Renato de 

Azevedo Duarte Soeiro, e entre 1979 a 1982, por Aloísio Magalhães. As metas do órgão 

muitas vezes foram modificadas com a implantação de novos programas tais como: 

Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas (PCH), em 1973; o Centro 

Nacional de Referência Cultural (CNRC), em 1975, e a Fundação Pró-Memória em 1979. 

Para Aloísio Magalhães, o país ainda não tinha alcançado o objetivo de construir uma 

identidade e imagem própria. Para ele, até então, a política patrimonial consistia em 

valorizar os bens impregnados de importância e tradição histórica e artística, associados ao 

passado, em detrimento dos bens de caráter popular, isto é, o fazer, as atividades, os 
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espaços de expressão da cultura nacional. Sua preocupação estava em registrar, não 

somente o patrimônio conhecido como “pedra e cal”, mas a inclusão das práticas 

produzidas pela cultura popular, os bens culturais, ou seja o patrimônio imaterial ou 

intangível.  

Desse modo, para Gonçalves (1996), o que orientava a política do patrimônio ao 

longo da existência do Iphan era “a retórica da perda”. Essa questão esteve presente desde a 

criação do órgão, preocupada com a iminência da perda da identidade e conseqüentemente 

do patrimônio, através da destruição e não preservação de determinado bem.  

Quase trinta anos depois de seu tombamento, em 6 de abril de 1966, e por 

determinação da Lei nº 4.943, a Casa de Rui Barbosa foi transformada e adquiriu o estatuto 

de Fundação.  

O art. 4º assinala, com precisão, o papel da instituição em se fazer agente e 

conservador do culto ao seu patrono: 

 
Art. 4º A Fundação terá como finalidade o desenvolvimento da cultura, da 
pesquisa e do ensino, cumprindo-lhe, especialmente, a divulgação e o 
culto da obra e vida de Rui Barbosa, devendo, além de outras atividades 
(...) 
g) cultuar, adequadamente, a 5 de novembro de cada ano, o “Dia de Rui 
Barbosa”.  

 

A Lei 5.570, de 15 de maio de 1970, promulgada durante a gestão do presidente da 

República Emílio G. Médici, instituiu o Dia da Cultura e da Ciência, e em seu artigo 1º está 

definido que essa data “será comemorada a cinco de novembro de cada ano, como 

homenagem a data natalícia de figuras exponenciais das letras e das ciências, no Brasil e no 

mundo.” A lei determinava que essas comemorações a que se refere o artigo terão como 

escopo o Conselheiro Rui Barbosa, estimulando o conhecimento da personalidade histórica 

de Rui Barbosa, através da divulgação de sua vida e sua obra, principalmente nos 

“estabelecimentos de ensino do País".  

Na década de 1940, antes mesmo do decreto de oficialização de sua criação, o Dia 

da Cultura já era mencionado nas homenagens por ocasião da comemoração do nascimento 

de Rui Barbosa. Dessa forma, a Casa de Rui Barbosa comemora anualmente o Dia da 

 37



Cultura há décadas, tendo como objetivo central homenagear e divulgar a figura de seu 

patrono. A realização de exposições, palestras, seminários, conferências, concursos e 

entrega de medalhas são as várias formas que assumiram essas comemorações ao longo de 

todo esse tempo.    

A Casa de Rui Barbosa13 tem por missão administrar esse patrimônio cultural, não 

só com a promoção e publicação de estudos e pesquisas sobre seu patrono, bem como a 

difusão dos acervos sob sua guarda. Por meio do circuito das comemorações promovidas 

pela instituição, desenvolveu-se um processo contínuo de construção e de difusão de uma 

memória de Rui Barbosa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 O decreto nº 5.039, de 7 de abril de 2004, aprovou os estatutos da FCRB nos seguintes termos:  
Art. 2o  A FCRB tem por finalidade o desenvolvimento da cultura, por meio da pesquisa, do ensino, da 
preservação e da difusão, cumprindo-lhe, especialmente: 
        I - promover o conhecimento da vida e da obra de Rui Barbosa, por meio da guarda, preservação e 
divulgação dos bens que lhe pertenceram – residência, mobiliário, biblioteca e o arquivo pessoal – e de sua 
produção intelectual, destacando-se a publicação sistemática da obra por ele deixada, sua crítica e 
interpretação; 
        II - manter, ampliar e preservar os acervos museológicos, bibliográficos, arquivísticos e iconográficos de 
Rui Barbosa e da cultura brasileira, sob sua guarda, por intermédio de ações exemplares continuadas de 
conservação, preservação e acesso aos bens culturais; e 
        III - promover estudos e cursos sobre temas pertinentes à sua área de atuação e que visem ao 
estabelecimento de padrões de eficiência e qualidade na área de conservação, preservação e acesso a bens 
culturais, assim como na elaboração de normas, tecnologias e procedimentos técnicos relacionados à gestão 
de seu patrimônio cultural. 
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2. 2 - A gestão da Casa de Rui Barbosa 
 
 

Em seus primeiros anos, a Casa Rui Barbosa teve vários dirigentes. O primeiro foi 

Artur Luís Viana, zelador14, entre os anos de 1927 a 1928. Entre os anos de 1928 a 1930, 

foi zelador da instituição o biógrafo Fernando Néri, autor do prefácio das Obras Completas 

de Rui Barbosa, seguido por Alberto Barcelos – entre 1930 e 1932 - e Múcio Vaz, como 

interino, em 1931. 

 Antonio Joaquim da Costa, zelador interino em 1932, foi mordomo da família de 

Rui Barbosa desde 1909, e autor do livro Rui Barbosa na intimidade, que veio a ser 

publicado pela instituição em 1949.  

Em 1933, a Casa teve como zelador, Homero Pires de Oliveira e Silva, com 

formação em Direito, membro da Academia Baiana de Letras, que escreveu entre outras 

obras, Rui Barbosa Escritor e Orador, editado pela Imprensa Oficial do Estado da Bahia 

(1922) e Rui Barbosa e os Livros, publlicado pela Imprensa Nacional (1942). Homero Pires 

também atuou na imprensa como diretor dos periódicos O Estado e O Imparcial. No campo 

da política, participou da redação de manifesto em defesa da candidatura de Getúlio 

Vargas, foi deputado pela Bahia à Assembléia Constituinte, e mais tarde, em 1945, 

participou da formação da União Democrática Nacional – UDN, além de ter formado a 

Esquerda Democrática ao lado de João Mangabeira e Juraci Magalhães. 

  No ano seguinte, em 1934, a interinidade coube a Humberto de Campos, que 

havia iniciado sua profissão de jornalista como redator na Folha do Norte e, chegando ao 

Rio de Janeiro em 1912, viria a ingressar no jornal O Imparcial, tornando-se colega de Rui 

Barbosa, José Veríssimo, Salvador de Mendonça, João Ribeiro entre outros. Participou da 

segunda Campanha Civilista, e em 1920, já eleito membro da Academia Brasileira de 

Letras, foi deputado federal pelo estado do Maranhão. Com a dissolução do Congresso após 

a Revolução de 1930, veio a ocupar o cargo de inspetor federal de ensino.  

Em dezembro de 1934, Luiz Camilo de Oliveira Neto foi nomeado por Gustavo 

Capanema diretor da Casa de Rui Barbosa, sendo empossado no cargo no mês seguinte. Em 

                                                 
14 O gestor da Casa teve o título de zelador até o Decreto-Lei nº 24.688 de 12 de setembro de 1934, quando o 
cargo passa a ser de diretor. 

 39



recente estudo sobre esse intelectual (MOREIRA 2004), é destacado seu entusiasmo pela 

pesquisa histórica que somente “aumentava a consciência da importância das bibliotecas e 

arquivos, essenciais para ele poder embrenhar-se, como tantos outros estudiosos, na busca 

da identidade nacional”. Luiz Camilo organizou um plano para a publicação das obras 

completas de Rui Barbosa, incluindo as correspondências. Como pesquisador, se 

preocupava com a dupla função da Casa Rui: guarda do acervo de seu patrono e centro de 

pesquisas. Preocupava-se ainda com “a aquisição permanente de obras novas, dentro do 

critério de maior ou menor especialização; assinatura constante de revistas...”. Do ponto de 

vista temático, pretendia enriquecer com livros sobre educação. Nesse sentido estabelecia 

um vínculo com as preocupações de Rui Barbosa, que foi autor da Reforma do Ensino 

Primário de 1882. Justificava-se dessa maneira sua intenção de formar uma biblioteca 

especializada em educação, em consonância com os objetivos da política do período. Nas 

palavras de Luiz Camilo, 

 
de plena evidencia, pois está o Ministério da Educação, interessado na 
colheita de elementos e dados para o plano nacional a ser elaborado pelo 
Conselho Nacional de Educação. A reunião, em local de fácil acesso aos 
estudiosos, da copiosa bibliografia sobre o assunto, compendiando o 
resultado das experiências e das pesquisas realizadas nos paises 
estrangeiros naturalmente muito influirá para a obtenção de estudos exatos 
e úteis. (OLIVEIRA NETO, 1935, p.4) 

   

Ainda em sua gestão, a Casa Rui Barbosa foi identificada pela Lei nº 378, em seu 

Art. 45 15, como instituição de educação extra-escolar do Ministério da Educação e Saúde. 

A direção da casa passou às mãos de Cláudio da Silva Brandão em 1938, e no ano seguinte 

Américo Jacobina Lacombe foi nomeado pelo ministro Capanema para dirigir a instituição, 

cargo no qual permaneceu até o ano de 1993.16  

                                                 
15 Dá nova, organização ao Ministério da Educação e Saúde Publica. Capítulo III. Secção III. Dos serviços 
relativos á educação.  3) Instituições de educação extraescolar........ Art. 45. A Casa de Ruy Barbosa se 
mantém com o objectivo de cultuar a memória de Ruy Barbosa, velando pela sua bibliotheca e todos os 
objectos que lhe pertenceram, e promovendo a publicação de seu archivo e de suas obras completas. 
16Por duas vezes, ausentou-se do cargo. Foi substituído interinamente entre 1959 e 1960 por Thiers Martins 
Moreira. Com formação em Direito, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e diretor do 
Serviço Nacional do Teatro, dirigiu o Centro de Pesquisas da Casa Rui Barbosa de 1952 a 1970. Entre 1962 e 
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Américo Lourenço Jacobina Lacombe nasceu no Rio de Janeiro em 7 de julho de 

1909, filho de Domingos Lourenço Lacombe e Isabel Jacobina Lacombe. Antônio de 

Araújo Ferreira Jacobina, avô de Lacombe, era primo de Rui Barbosa, sendo ambos 

pertencentes à família Barbosa de Oliveira. Estudou no Colégio Jacobina, pois sua mãe foi 

diretora e fundadora dessa instituição de ensino.  

Iniciou a Faculdade de Direito em 1927, e em seguida, desapontado com o sistema 

de ensino, formou junto com um grupo de colegas um centro de estudos - CAJU, Centro 

Acadêmico Jurídico Universitário liderado por Vicente Chermont de Miranda, que veio a  

congregar outros estudantes tais como Antonio Gallotti, Gílson Amado, Otávio de Faria, 

Plínio Doyle, San Tiago Dantas, Helio Viana e Thiers Martins Moreira. Deste modo ligou-

se por laços de amizade aos colegas da vida acadêmica que mais tarde se projetariam em 

diferentes circuitos da vida nacional.  

Formou-se bacharel em Direito em 1931. Na mesma época, foi contratado pelo 

ministro da Educação e Saúde, Belisário Augusto de Oliveira Pena, para o cargo de 

Secretário do Conselho Nacional de Educação, sendo nomeado em 18 de junho de 1934 por 

Getúlio Vargas. Permaneceu no cargo até 1939. Ao longo desse tempo, conviveu e tornou-

se amigo de figuras da intelectualidade brasileira como Miguel Couto, Reinaldo Porchat, 

Inácio Azevedo Amaral, Aluisio de Castro, entre outros.  

Por ocasião de sua nomeação como diretor17 da Casa de Rui Barbosa, falava-se que 

a escolha do ministro Capanema não poderia ter sido mais acertada, pois Lacombe era um 

apaixonado e estudioso de Rui Barbosa. Sua vida intelectual dividiu-se assim entre o 

magistério de História e a preservação da memória de Rui Barbosa, sobretudo por ter 

dirigido durante várias décadas a Casa Rui Barbosa.  

                                                                                                                                                     
1964, a interinidade coube a Eugênio Gomes, secretário do Ministro da Educação e Saúde, Clemente Mariani, 
entre 1947 e 1950, e diretor do Centro de Pesquisas da Casa Rui Barbosa, em 1960.  

17Com a transformação da Casa de Rui Barbosa em Fundação pela Lei nº 4.943 de 06 de abril de 1966, a 
nomenclatura diretor passa a ser presidente. De acordo com o Art. 5º, A Fundação será dirigida por um 
Presidente com mandato de 6 (seis) anos, nomeado pelo Presidente da República, entre brasileiros de 
reconhecido saber e experiência em assuntos ruianos. 
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Em 1940, ingressou no ensino superior e lecionou as cadeiras de História da 

Civilização e História do Brasil nas Universidades Santa Úrsula, Pontifícia Universidade 

Católica e no Instituto Rio Branco.  

Durante a sua permanência como gestor da Casa, só se afastou em duas ocasiões. 

De 1959 a 1960, exerceu o cargo de Secretário de Educação e Cultura do antigo Distrito 

Federal, na administração do prefeito José Joaquim de Sá Freire Alvim. Entre 1962 e 1963, 

por indicação de Anísio Teixeira, diretor do Instituto de Pesquisas Educacionais do 

Itamarati, foi nomeado pelo reitor da Universidade de Paris como diretor da Casa do Brasil, 

na Cité Universitaire. Nesse período, foi também professor do curso de Civilização 

Brasileira na École des Hautes Études de l’Amérique Latine, na Sorbonne. 

Lacombe foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1974, ocupando a 

cadeira de número dezenove. 

À frente da Casa de Rui Barbosa, não somente procurou preservar a residência, os 

móveis, a biblioteca e o arquivo de Rui Barbosa, mas também se empenhou na publicação 

da produção intelectual de Rui. Atuou como orientador e coordenador da publicação das 

Obras completas de Rui Barbosa, um dos empreendimentos editoriais mais importantes da 

Casa Rui, já com 125 tomos publicados.18  

A preservação da memória de Rui Barbosa na Casa de Rui Barbosa por meio de 

exposições, publicações e homenagens se consolidou assim na longa gestão de Américo 

Jacobina Lacombe, que dirigiu a instituição por 54 anos.  

Após o falecimento de Lacombe, entre os anos de 1993 e 1995, o acadêmico Ledo 

Ivo assumiu a gestão da Casa de Rui Barbosa. Quinto ocupante da cadeira número dez da 

Academia Brasileira de Letras destacam-se entre seus trabalhos literários: As Alianças, 

Ninho de Cobras e o seu livro de ensaios A Ética da Aventura.      

                                                 
18 Américo Jacobina Lacombe foi colaborador de várias revistas especializadas, além de ter escrito prefácios e 
introduções a obras de diversos autores. Entre as traduções realizadas destacam-se, “Viagens aos planaltos do 
Brasil — 1868, 3 vols.”, de Richard Burton; “Diário de uma viagem ao Brasil”, de Maria Graham, e “As 
relações entre a Áustria e o Brasil”, de Ezekiel Stanley Ramirez. Na última frase de seu livro Introdução ao 
Estudo da História do Brasil, Lacombe sintetiza seu pensamento:“a geração de historiadores que hoje se 
forma, reencontra o caminho da história sensível à beleza, as emoções superiores, sem abandonar o rigor e a 
exatidão que são o timbre das ciências.” São Paulo: Ed. Nacional, Ed. Da USP, 1973, p.208. 
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Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, Mário Brokmann Machado19 foi 

nomeado em 1995, presidente da Casa de Rui Barbosa. Formado em Direito pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado em Ciência Política 

pela Universidade de Chicago, foi durante a sua gestão que a Casa conseguiu a inclusão no 

Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia.20  

Com a comemoração do sesquicentenário de nascimento de Rui Barbosa, ocorrida 

em 1999, Mário Machado enfatizou a importância dessa celebração. Em suas palavras,  

 
A Casa Rui Barbosa preparou-se, com antecedência e dedicação, para 
celebrar, em 1999, o sesquicentenário de seu ilustre Patrono. [......] Mas 
não só a Casa comemorou a data: em todo o País, inúmeras foram as 
instituições e pessoas que se associaram a essa festa patriótica, a começar 
pela própria Presidência da República. Foi comovente constatar o quanto 
Rui permanece vivo na memória de seus concidadãos. (MACHADO 
2002, p.15)  

 

A partir de 2002 até hoje, a Casa de Rui Barbosa é dirigida pelo sociólogo e escritor 

José Almino de Alencar e Silva Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Entre os anos de 1983 e 1985, Mário Machado ocupou o cargo de diretor executivo da instituição. 
20 Lei nº 9.557 de 17 de dezembro de 1997. 
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2. 3 - O acervo documental da Casa de Rui Barbosa 

 

A biblioteca de Rui Barbosa se formou a partir de compras efetuadas por seu 

proprietário em visitas constantes às principais livrarias da cidade. Segundo Magalhães 

(1994, p.75), Rui visitava quase todos os dias, após o almoço, as livrarias Briguiet (sua 

favorita), Garnier, Quaresma e Francisco Alves. Entretanto, após a aquisição da Vila Maria 

Augusta, os livros se avolumaram, a ponto “de se lhe constituir a casa verdadeira cidade 

dos livros”, no dizer de Pires.(1980, p.35)  

A biblioteca, composta por cerca de 37.000 volumes, valiosa por seu conteúdo, 

compreende títulos de Direito e obras raras entre as quais uma importante coleção sobre a 

Primeira Guerra Mundial e incunábulos (livros anteriores a 1500). Podemos afirmar que o 

livro é o melhor objeto de representação de Rui Barbosa, era sua ferramenta de trabalho. A 

grande variedade de títulos e assuntos (principalmente a coleção jurídica) existente no 

acervo bibliográfico foi talvez o responsável pela denominação que a Casa passou a ter a 

partir de 1930: a de museu-biblioteca. 

O legado inicial de Rui Barbosa foi a Casa e as 1.400 peças de mobiliário e objetos 

que integram o acervo da Casa de Rui Barbosa. Os ambientes do museu permaneceram 

essencialmente fiéis aos da Casa, quando ainda era ocupada pela família Rui Barbosa. As 

pinturas das paredes, teto das salas, dos aposentos, os lustres, os tapetes e os móveis 

rememoram a época de uma família da classe média urbana brasileira. A decoração da Casa 

demonstra a forte influência européia, com objetos trazidos das viagens, que se somavam 

aos adquiridos nas lojas famosas da época, como a Casa Leonardos e a Loja América e 

China. Assim, a decoração traduz o ecletismo que dominou as artes no Brasil no final do 

século XIX e início do século XX. 

Após a aquisição da casa, foram desenvolvidas várias atividades com a finalidade de 

preservar todo o conjunto de documentos produzidos e acumulados por Rui Barbosa. 

Enquanto a Casa se estruturava como instituição pública, parte da documentação 

ficou sob a guarda da Biblioteca Nacional. Sobre isso, verifica-se uma menção no relatório 

do ano de 1929, durante a gestão do zelador Fernando Nery: 
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Continua na Biblioteca Nacional o Arquivo do Senador Rui Barbosa bem 
como os dicionários que foram do seu uso, objetos esses que devem ser 
transferidos para essa repartição, no corrente ano, quando chegarem os 
arquivos de aço, já encomendados para esse Ministério. 

 

Na volta da documentação para a Casa de Rui Barbosa, em 1932, o zelador Antonio 

Joaquim da Costa, manifestou preocupação com a guarda do material.   

Em 1933, o relatório do zelador Homero Pires, relatou o problema em relação ao 

acervo documental: “o grande e precioso arquivo de Rui Barbosa encontra-se em latas, em 

lugar impróprio e sem segurança, urgindo sua catalogação e guarda em armários especiais”.  

Américo Lacombe procurou incentivar a aquisição e doação de documentos para 

complementar o acervo documental da instituição. Um exemplo dessa iniciativa foi a 

doação da correspondência entre Rui Barbosa e Antonio Ferreira Jacobina, primo e 

procurador de Rui Barbosa quando no exílio. Esses documentos são significativos, pois 

registram as remessas de dinheiro efetuadas durante esse período em que Rui Barbosa 

esteve em Londres. Seguindo essa política de aquisição, deve-se mencionar a autorização 

do ministro Gustavo Capanema para a compra de documentos colocados à venda na livraria 

Quaresma, no Rio de Janeiro. 

Para a organização do acervo documental, optou-se inicialmente pelo critério de 

uma ordem alfabética e cronológica, mas os arranjos21 foram se modificando, seguindo 

tendências organizacionais mais recentes.22  

     O arquivo23 pessoal de Rui Barbosa é constituído por cerca de 60.000 

documentos produzidos e recebidos por Rui Barbosa entre os anos de 1849 e 1923. É 

formado basicamente por documentos textuais (manuscritos, datilografados e impressos) e 

                                                 
21 Denominação tradicionalmente atribuída à classificação nos arquivos permanentes. 
22 Atualmente, a recuperação da informação ocorre por meio de específicos instrumentos de busca, seja por 
índices onomásticos, temáticos e cronológicos, bem como por inventários analíticos. Tais informações, hoje 
em dia, podem ser encontradas em meio eletrônico, e as consultas podem ser realizadas através da base de 
dados. 
23 Entendemos arquivo como conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva 
pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza dos 
suportes. Norma Brasileira de Descrição Arquivística – NOBRADE. 
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iconográficos (fotografias, estampas, mapas e cartões postais) que tratam sobre a vida 

pública, social e familiar de seu titular.  

No primeiro arranjo documental, os documentos foram organizados em duas séries 

documentais: Correspondência e Originais. 

Os documentos foram reorganizados por duas vezes, com a finalidade de melhor 

refletir a vida pública de Rui Barbosa: Originais, Correspondência Geral, Segunda 

Conferência de Paz em Haia, Embaixada a Buenos Aires e Iconografia.   

Com a criação do Centro de Documentação da instituição24, em 1 de abril de 197725, 

instância a qual está subordinado o Serviço de Arquivo Histórico e Institucional da 

instituição, e buscando adequar procedimentos arquivísticos aos novos padrões 

organizacionais preconizados pela Arquivologia, houve a necessidade de criar um novo 

arranjo físico e intelectual desta documentação.     

Tem assim início uma nova reorganização que, concluída em 1987, permanece até o 

presente:  

Correspondência Geral (composta por cartas, telegramas, ofícios, cartões, etc. 

recebidos por Rui Barbosa ao longo de sua vida).  

Segunda Conferência de Paz em Haia (atas das sessões, discursos, decreto de 

nomeação, correspondências referentes à participação de Rui Barbosa na 2ª Conferência de 

Paz em Haia). 

Embaixada a Buenos Aires (discursos e correspondências referentes à participação 

de Rui Barbosa como Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário em 1916, durante as 

comemorações do 1º Centenário de Independência da Argentina). 

Documentos Pessoais (recibos, diplomas, documento de identidade e titulo de 

eleitor). 

Ministério da Fazenda (documentos sobre sua gestão nesse Ministério), Produção 

Intelectual (discursos, artigos e poemas produzidos por Rui Barbosa). 

                                                 
24 Hoje denominado Centro de Memória e Informação. 
25 Portaria Presidencial da FCRB nº 121. 
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Causas Jurídicas (pareceres, consultas e petições referentes à atuação do titular 

como advogado). 

Cartografia (mapas, gráficos e diagramas), Miscelânea (panfletos, prospectos e 

cartões). 

Documentação Complementar (documentos acumulados por familiares após sua 

morte) e Iconografia (fotografias, estampas, desenhos e caricaturas).  

A organização do arquivo traduz sobretudo a vida pública de Rui Barbosa, 

prevalecendo as atividades do titular enquanto ministro, diplomata e advogado.  

O acervo de fotografias do Fundo Rui Barbosa é extremamente rico para a análise 

do período que vai de meados do século XIX até o início do século XX. Além de registrar 

campanhas políticas e outros episódios de natureza também política, aponta para 

comportamentos sociais, costumes e tradições daquela época. Esse conjunto de fotografias 

começou a ser reunido após a morte de Rui Barbosa, a partir de um núcleo guardado pelo 

próprio titular, e também por seus familiares, sendo mais tarde conservado pelo mordomo 

da família, Antônio Joaquim da Costa.  O acervo foi posteriormente ampliado a partir da 

incorporação de imagens consideradas importantes, entre as quais os desenhos de Seth para 

a revista O tempo (Rio de Janeiro, 1924). 

Hoje, na Casa de Rui Barbosa, cabe ao Centro de Memória e Informação26, por 

meio de seus setores especializados, a responsabilidade pela guarda, preservação e 

divulgação desses acervos. Existem, contudo na Casa outros conjuntos documentais 

decorrentes das atividades da instituição ao longo de sua existência.  

                                                 
26 Art. 11.  Ao Centro de Memória e Informação compete: 
            I - gerenciar os bens culturais pertencentes à FCRB, assegurando as melhores condições para sua 
expansão, guarda, preservação, tratamento técnico, divulgação e acesso; 
            II - estabelecer, no âmbito de sua competência, métodos e procedimentos para a gestão, em especial 
sobre as ações de preservação e restauração de acervos patrimoniais - museológico, arquivístico, 
bibliográfico, arquitetônico e ambiental -, assegurando referências técnicas e tecnológicas a partir de suas 
iniciativas; 
            III - promover estudos, pesquisas, assessoramento, consultorias e eventos científicos culturais sobre 
análise, guarda, preservação e divulgação de bens culturais patrimoniais, no âmbito de sua competência; e 
            IV - desenvolver projetos e produtos para a promoção e renovação do acesso, divulgação e educação 
patrimonial, em sua área de atuação. 
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O Serviço de Arquivo Histórico e Institucional da instituição surgiu com o próprio 

arquivo pessoal de Rui Barbosa, pois seus documentos constituíram o primeiro acervo 

arquívistico da instituição.  

Em 1989, foi solicitado pela administração da instituição que o serviço de Arquivo 

assumisse a gestão documental. Dessa forma, de acordo com Oliveira,  

 
O Serviço de Arquivo passa então a gerenciar dois conjuntos de acervos: 
documentos de valor para a História do país, prioritariamente produzidos 
no período imperial até a Primeira República; e os documentos 
produzidos e recebidos pela Casa de Rui Barbosa, no cumprimento de 
suas atividades. (OLIVEIRA 2006, p. 14)  
 

O Serviço de Arquivo Institucional é a unidade administrativa responsável pela 

preservação da documentação institucional, traduzindo a sua história desde sua criação. O 

acervo é composto por documentos textuais que compreendem correspondências, portarias, 

ofícios, instruções normativas, relatórios, contratos convênios, documentos contábeis, 

projetos e etc., bem como variado conjunto de documentos com características especiais, 

fotografias, desenhos arquitetônicos, diapositivos, filmes de áudio em rolo, fitas cassetes, 

cd-rom, dvds e fotolitos.  

Ainda visando a solução para a gestão dos documentos institucionais, foi elaborado 

por aquela unidade um código de classificação de documentos por assunto, aplicável na 

íntegra ao conjunto documental, resultando na organização dos documentos em cinco 

conjuntos – Administração geral; Difusão cultural; Atividades didáticas; Pesquisas e 

Estudos e Documentação e Informação.  

O arquivo da Casa de Rui Barbosa, por meio de suas funções, desempenha assim o 

seu papel de construir e perpetuar a memória da instituição. Nas palavras de Cook,  

 
Os arquivos são templos modernos — templos da memória. Como 
instituições, tanto como coleções, os arquivos servem como monumentos 
às pessoas e instituições julgadas merecedoras de serem lembradas. 
Igualmente, as que são rejeitadas por serem julgadas não merecedoras, 
têm seu acesso negado a esses templos da memória e estão fadadas, assim, 
ao esquecimento de nossas histórias e de nossa consciência social. 
(COOK, p.143)  
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Em 28 de dezembro de 1972, a Casa de Rui Barbosa instalou em suas dependências 

o Arquivo Museu de Literatura Brasileira (AMLB) com a finalidade de preservar a 

documentação contida nos arquivos pessoais de escritores brasileiros. Essa iniciativa coube 

a Carlos Drummond de Andrade, que assim comemorou a iniciativa:  

 
Poucas pessoas souberam (ou perceberam) que alguma coisa de novo 
aconteceu numa mansão da Rua São Clemente, ao findar o ano, em honra 
e beneficio das letras. Sem alarde, inaugurou-se na Casa de Rui Barbosa o 
arquivo-museu de literatura, possível semente de outros. (DRUMOND 
p.4)   

 

Drummond pensara em um espaço no qual fosse possível reunir papéis e objetos 

ligados à vida de escritores brasileiros. A idéia nasceu nas conversas entre alguns escritores 

que, nas tardes de sábado, reuniam-se na residência do bibliófilo Plínio Doyle. Américo 

Lacombe, que também participava desses encontros, se interessou pela questão e com o 

apoio de Maximiano de Carvalho e Silva, diretor do Centro de Pesquisas da Casa de Rui 

Barbosa, e também de Plínio Doyle, criou o AMLB, que em seguida recebeu doações de 

arquivos privados de escritores da literatura brasileira. Vale observar que o AMLB foi 

inaugurado com a exposição “Camoniana”, comemorativa do quarto centenário da obra Os 

Lusíadas.  

Justifica-se assim que a Casa seja concebida enquanto um privilegiado “lugar de 

memória”. Entendemos por “lugares de memória”, tanto os lugares eminentemente 

materiais, como os museus e arquivos, quanto os lugares pouco palpáveis ou imateriais, 

expressos em aniversários, rituais e comemorações em geral.  

Quando, por meio da prática de exposições, temos a promoção de comemorações, 

estabelecemos um elemento importante na construção e reconstrução de uma memória 

nacional. Segundo Oliveira, a construção permanente da memória nacional é constituída, 

em linhas gerais, pelos eventos comemorativos e:  

 
Observar os mitos que são acionados para conferir uma essencialidade à 
nação brasileira. Comemorações, “efemérides”, datas alusivas a episódios 
considerados notáveis da história permitem refundar, reatualizar 
identidades, sejam elas nacionais ou locais, oficiais ou privadas, públicas 
ou pessoais. (OLIVEIRA 2000, p.3)  
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A Casa de Rui Barbosa mantém no seu espaço a preservação de parte da memória 

nacional brasileira, conservando em seu acervo não somente a história de Rui Barbosa, mas 

também a história de um largo período de nossa história. A esse trabalho desempenhado 

pela instituição, se soma a prática de comemorações e homenagens realizadas por ela 

própria ao longo de todo esse tempo, que tem como documentação fundamental o seu 

próprio acervo.  
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CAPÍTULO 3 

 

As exposições sobre Rui Barbosa pela Casa Rui de Barbosa 

 

Nesse capítulo, pretendemos examinar como as várias exposições comemorativas 

em torno da figura de Rui Barbosa construíram em diferentes momentos a memória desse 

importante personagem da história brasileira. A análise baseia-se no conjunto documental 

preservado pela instituição que foi criada para preservar e divulgar o legado de seu patrono. 

As exposições não são iniciativas isoladas de difusão da imagem do patrono da casa, 

somam-se a outras estratégias realizadas nesse sentido, tais como publicações de sua obra, 

divulgação de suas idéias e manutenção de seu acervo arquivístico, bibliográfico e 

museológico. 

Para esse estudo, contamos com a documentação preservada no Serviço de Arquivo 

Histórico e Institucional (SAHI) sobre as exposições comemorativas, composta por 

relatórios de atividades produzidos pela instituição; os livros de visitação; os processos 

administrativos; um conjunto de fotografias e as informações do título, da data e do local 

onde os eventos se realizaram. Não há, contudo registros sobre os aspectos referentes aos 

critérios utilizados em cada uma das exposições, seus principais idealizadores e 

realizadores, e a própria memória fotográfica de cada um dos eventos é bastante escassa.   

A inexistência desses registros pode ser talvez em parte explicada pela política 

adotada pela instituição, que teve durante décadas como foco central a preservação do 

acervo documental de Rui Barbosa.  

Foi somente na década de 1980 que tiveram início medidas de gestão e preservação 

em relação ao próprio acervo institucional, após a conclusão das atividades de revisão e 

reestruturação do Arquivo Rui Barbosa, que teve início um movimento de pensar a 

documentação referente à própria Casa. 

Com a criação do Centro de Documentação - já mencionada no capítulo 2 – e a 

transformação nos padrões organizacionais arquivísticos, foi realizado um contrato de 

 51



consultoria com a Associação dos Arquivistas Brasileiros que apresentou uma proposta de 

avaliação e seleção de documentos. Nessa proposta, somente os documentos de valor 

probatório e permanente eram recolhidos1 ao Serviço de Arquivo. Além disso, foi 

apresentada uma proposta de código de classificação2 por assunto, que tem sua conclusão 

no ano de 19893.  

É importante ressaltar que, embora houvesse um conjunto documental acumulado 

pela instituição, o mesmo permaneceu sem qualquer controle sistematizado nos diversos 

setores da Casa por longo período. O cenário apontava para a necessidade urgente de 

implantação de uma política de gestão da informação e de preservação da memória 

institucional. Teria assim início o processo de implantação do Sistema de Arquivos da Casa 

Rui Barbosa4.   

O presente trabalho de pesquisa tornou-se possível por essa atenção ao acervo 

institucional e pelo papel desempenhado pelo SAHI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Passagem dos documentos da fase intermediária para a fase permanente. 
2 Esquema elaborado com base na estrutura, nas funções de uma instituição e na identificação dos documentos 
produzidos e/ou recebidos, e que distribui os documentos em classes de acordo com os assuntos.   
3 Foi adotado inicialmente o código decimal de Dewey. Em 1994, houve a mudança para o método dúplex, 
utilizado até hoje. 
4 Coordenação das três fases operacionais distintas: corrente, intermediária e permanente.  
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3 – 1 Fotografia e memória: 

         O espaço da fotografia nas exposições comemorativas 

 

O arquivo Rui Barbosa contém um acervo fotográfico com material produzido da 

segunda metade do século XIX até o início do século XX. Essas fotografias foram 

amplamente utilizadas desde a primeira exposição realizada pela Casa Rui Barbosa, em 

1949, o que evidencia a importância dessa documentação como fonte primária para  

pesquisa e para a reconstrução da memória do período de Rui Barbosa.  

O acervo reúne um conjunto expressivo de 2.270 imagens que retratam a vida e a 

época de Rui Barbosa, sua família, seu ambiente profissional, político, social. E igualmente 

representa a vida social, política, cultural, econômica  e administrativa do país. 

Quanto ao conteúdo temático, predomina o retrato de homens públicos da Primeira 

República, destacando-se uma foto do quadro do Primeiro Congresso da República, onde 

aparecem todos os constituintes e os membros do Governo Provisório; e a fotografia do 

jornal alemão “A Gazeta de Augsburgo”, que dedicou um número ao novo regime no Brasil 

retratando os membros do Governo Provisório.   

O acervo também expressa fatos históricos como, por exemplo, as campanhas 

eleitorais através da trajetória de Rui Barbosa como candidato à Presidência da República 

em 1909-1910, e em 1919 como partidário da Campanha Paulo Fontes ao Governo da 

Bahia. Reproduz cenas do cotidiano e de momentos históricos como a assinatura do projeto 

da primeira Constituição Brasileira no Palácio do Itamarati; além do encerramento dos 

trabalhos da Constituinte Republicana em 1891; de instantâneos de rua, vistas urbanas, 

paisagens e cenas rurais, representadas por imagens das mais diversas e em várias 

localidades nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo,  Bahia, Minas Gerais, e nos países 

Inglaterra, Holanda, Argentina e França.  

São inúmeros os temas registrados:  pessoas, entidades, eventos culturais, religiosos, 

sociais, políticos, edificações, monumentos, vestuário, transportes, mobiliário, a natureza, 

adornos, obras de arte, caricaturas sobre questões políticas, alegorias, entre outros.  As 
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imagens documentam, também, a produção dos fotógrafos e sua contribuição à fotografia 

brasileira deste período 

Diversos materiais compõem o conjunto de documentos iconográficos do arquivo 

pessoal de Rui Barbosa. Além de fotografias sobre papel, carte de visite e cartões-postais 

emulsionados, impressos e pintados, existem negativos de vidro, negativos de acetato, 

litogravuras, gravuras, desenhos, pinturas, além de um conjunto de imagens de revistas e 

jornais5.    

A fotografia desempenha um importante papel enquanto fonte de informação 

histórica, muito embora uma imagem sem identificação seja de pouca utilidade. Além das 

informações contidas na própria imagem registrada, as notações porventura existentes no 

documento fotográfico, tais como dedicatórias ou diferentes tipos de inscrições, podem 

revelar possíveis usos e funções dessa imagem no conjunto do acervo a qual pertence.  

Nesse sentido, a fotografia pode ser vista como a própria imagem que representa, e também 

em relação à sua apropriação e ao seu uso. Vale registrar a observação de Lacerda (1993, 

p.52) para quem a construção de uma imagem fotográfica “é o conjunto de diversas 

variáveis que nos permite uma visão mais abrangente da multiplicidade de sentidos e usos 

que podem surgir desse universo”. São assim documentos arquivísticos de valor histórico, 

que devem ser entendidos em toda sua multiplicidade.  

Sabe-se que o século XIX foi um período de transformações, invenções e 

descobertas em várias as áreas do conhecimento, e foi nesse contexto que surgiu a 

fotografia. Ela tornava-se imediatamente um hábito e uma necessidade, e mais do que isso 

uma privilegiada de fonte de informação.  

Segundo Mauad,  

Desde a sua descoberta até os dias de hoje a fotografia vem 
acompanhando o mundo contemporâneo, registrando sua história numa 
linguagem de imagens. Uma história múltipla, constituída por grandes e 
pequenos eventos, por personalidades mundiais e por gente anônima, por 
lugares distantes e exóticos e pela intimidade doméstica, pelas 
sensibilidades coletivas e pelas ideologias oficiais”. (MAUD 1996, p.5) 
 

                                                 
5 A metodologia aplicada para a organização do acervo iconográfico de Rui Barbosa consistiu na atribuição 
de um código numérico a cada item, e em seguida a identificação na ficha de descrição de título, autor, local, 
data, cor, processo químico, formato, condições físicas da imagem, tipo de negativo e a localização física no 
acervo.  
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 Se no principio foi restrita à nobreza ou às classes mais abastadas, após a segunda 

metade do século XIX, a fotografia ganhava uma nova dimensão social. Além dos usos 

domésticos, tornava-se um importante elemento de conhecimento do mundo. Por exemplo, 

a sua inserção nas exposições universais é um dos casos que merece destaque. De acordo 

com Turazzi,  

as exposições universais tornaram-se a síntese do cosmopolitismo que 
caracterizava a noção de modernidade (...) As exposições exibiam a 
“riqueza das nações” e esta era identificada com a pujança dos recursos 
naturais ainda disponíveis e com os frutos do trabalho humano, cada vez 
mais mecanizado (...) nesse cenário espetacular, representação por 
excelência da sociedade burguesa, a fotografia faz parte da exibição, 
desempenhando ali um papel de destaque: como inovação técnica que 
exibe e materializa em si mesma a prodigiosa capacidade humana de se 
utilizar das forças da natureza em proveito próprio; como documento, 
capaz de registrar e divulgar realidades próximas ou distantes; e como 
arte, condensando criatividade e sentimentos. (TURAZZI, 1995 p.17) 

 

O espaço destinado à fotografia nessas exposições demonstra a sua importância para 

além do âmbito doméstico, atingindo uma visibilidade crescente ao incorporar-se ao 

cotidiano da sociedade.  

Data de 1880 a primeira publicação de uma fotografia em jornal, no caso, no 

Journal Daily Herald, de Nova York. Tal fato representou uma mudança significativa no 

uso da fotografia, expressa também na circulação e reprodução de uma imagem fotográfica 

que alcançava uma escala industrial. Em processo acelerado, a fotografia passaria a povoar 

as edições de revistas e de jornais em todo o mundo, sobretudo a partir do século XX, 

inclusive no Brasil, como demonstraram as revistas Fon Fon e Revista Ilustrada, entre 

outras.  

As imagens fotográficas possibilitam assim a recuperação de uma memória sobre 

personagens, paisagens, costumes e as mais diversas atividades em vários contextos 

históricos. Podemos então compreender a fotografia como “lugar de memória”, nas 

palavras do historiador Pierre Nora. Como fonte de pesquisa, ela proporciona novas e 

diferentes interpretações da história social, revelando ainda elementos importantes para o 

conhecimento da memória coletiva. 
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No caso particular das relações entre memória, fotografia e comemoração, vale 

lembrar as palavras de Le Goff, 

Entre as manifestações importantes ou significativas da memória coletiva, 
encontra-se o aparecimento, no século XIX e no início do XX, de dois 
fenômenos. O primeiro, em seguida a Primeira Guerra Mundial, é a 
construção de monumentos aos mortos. A comemoração funerária 
encontra aí um novo desenvolvimento. O segundo é a fotografia, que 
revoluciona a memória: multiplica-a e democratiza-a, dá-lhe uma precisão 
e uma verdade, visuais nunca antes atingidas, permitindo assim guardar a 
memória do tempo e da evolução cronológica. (LE GOFF 1996, 465-466) 

 

A construção de uma memória coletiva é estabelecida e organizada a partir de uma 

memória nacional dominante. Determinados grupos de categorias sociais dominantes 

definem e constroem a celebração nacional, organizando as comemorações, as festas, 

determinando os heróis que deverão ser lembrados. A memória constitui um elemento 

importante para o reconhecimento e a valorização de indivíduos ou grupos sociais. Nesse 

sentido as comemorações e a memória são formadoras de uma identidade, tanto coletiva 

quanto individual, e a fotografia pode se tornar um elemento fundamental nesse processo.   

 

 

 

 

 3 – 2 As exposições comemorativas da Casa Rui Barbosa 

 

 Entre os anos 1949 e 1999, foram quinze (15) as exposições realizadas na Casa Rui 

Barbosa em torno da figura de seu patrono. Foi durante a gestão de Américo Lacombe que 

a Casa Rui Barbosa iniciou uma prática de realização de eventos comemorativos, a começar 

pelo centenário de nascimento de Rui Barbosa, ocorrido em 1949.       
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Dentre todas as exposições comemorativas realizadas, duas merecem destaque, não 

só pelo seu significado simbólico, mas também porque são as que obtiveram um conjunto 

maior de registros preservados: a exposição comemorativa do centenário de nascimento de 

Rui Barbosa (1949) e a exposição comemorativa do sesquicentenário de nascimento de Rui 

Barbosa (1999).  

A organização do evento comemorativo que foi realizado em 1949 iniciou-se dois 

anos antes, quando o ministro da Educação e Saúde, Clemente Mariani, designou uma 

comissão planejadora6 da comemoração do centenário de nascimento de Rui Barbosa. Essa 

comissão foi constituída por Américo Jacobina Lacombe, diretor da Casa de Rui Barbosa 

Rodrigo Melo Franco de Andrade diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Naciona e Augusto Meyer, diretor do Instituto Nacional do Livro.  

Foram várias as iniciativas da Casa Rui Barbosa para homenagear seu patrono. 

Ocorreram eventos tais como palestras e conferências, e nesse contexto foi realizada a 

referida exposição, a primeira que exibe o acervo documental da instituição, em particular 

fotografias e documentos textuais que retratavam a vida privada e pública de Rui Barbosa.  

Integrava ainda esse conjunto de atividades comemorativas, o traslado dos restos 

mortais de Rui Barbosa para sua cidade natal, Salvador. Com a cooperação do Instituto 

Nacional do Livro, diversas publicações sobre o homenageado foram lançadas, entre as 

quais uma biografia de Rui Barbosa para crianças de autoria de Cecília Meireles, intitulada 

Rui pequena história de uma grande vida, e a obra de Herman Lima intitulada Rui Barbosa 

e a caricatura.  

No relatório encaminhado pela Casa Rui Barbosa ao assistente técnico7 do 

Ministério da Educação e Saúde sobre as atividades realizadas pela instituição, consta que 

“as comemorações decorreram de maneira perfeitamente de acordo com a nossa 

expectativa”, seguido de extenso relato sobre o conjunto de realizações contidas naquele 

ato: 

 
Ampla distribuição de circulares às autoridades e às entidades culturais a 
fim de incentivar e coordenar as comemorações; 

                                                 
6 Portaria número 00048, do Ministério da Educação e Saúde de 27 de janeiro de 1947. 
7 Gilson Amado. 
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Ampla distribuição de folhetos, fotografias e livros acerca de Rui 
Barbosa, para cujo fim foram impressos vários trabalhos adiante 
numerados, ou adquiridas obras sobre Rui Barbosa; 
Auxilio indireto a jornais e instituições que fizeram publicações especiais, 
quer pelo fornecimento de clichês e originais, quer por meio de 
reportagens, artigos, transcrições ou aquisição de certo numero de 
exemplares para distribuição; 
Colaboração com o Instituto Nacional de Cinema Educativo para 
confecção do filme Rui Barbosa; 
Colaboração com o estado da Bahia para a instalação da “Casa de Rui 
Barbosa” não só remetendo dezenas de ampliações fotográficas, como 
ainda peças de museu que foram postas à disposição daquela nova 
instituição; 
Impressão e distribuição pelo comercio do Rio de Janeiro, São Paulo e 
Bahia de fotografias em rotogravura de Rui Barbosa; 
Colaboração com o Ensino Superior na realização do “Concurso Rui 
Barbosa” nas escolas de direito;  
Colaboração com a Academia Brasileira de Letras na realização do 
Congresso Brasileiro de Língua Vernácula, com impressão do respectivo 
temário e cessão dos salões para reuniões de comissões; 
A impressão de uma série de monografias de autoria de vários 
colaboradores da Casa de Rui Barbosa; 
Cunhagem e distribuição de uma medalha comemorativa do centenário e 
que está sendo distribuída;  
Encomenda ao pintor Cândido Portinari de um quadro a óleo que foi 
oferecido ao Palácio da Paz em Haia; 
A marcha da execução deste programa foi acompanhada atentamente por 
uma comissão que se reuniu regularmente nesta repartição, sob a 
presidência de seu diretor e compostos dos senhores; Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, Augusto Meyer, Thiers Martins Moreira e Luis 
Camilo de Oliveira Neto. (Relatório de atividades da Casa de Rui 
Barbosa, ano 1950)  
 
 

A exposição foi inaugurada em 18 de novembro de 1949 e no livro de abertura a 

primeira assinatura é do ministro Clemente Mariani. Segundo consta no relatório de 

atividades da Casa, até o ano de 1950 a exposição foi visitada por três mil e quinhentas 

pessoas.  

Com vistas à preservação da memória do evento, houve uma preocupação por parte 

da instituição em guardar os documentos produzidos em torno dessa comemoração. No que 

concerne à documentação arquivística, foram preservadas 37 fotografias da exposição, os 

relatórios com as informações produzidas, o processo administrativo e o livro de visitação.  

Nesse período, a Casa funcionava nas dependências do Museu. Em cada sala que 

exibia a exposição, encontravam-se painéis com fotografias e documentos textuais relativos 
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aos vários períodos da vida de Rui Barbosa. Os painéis, predominantemente em cor branca 

como as vitrines, estampavam uma imagem fotográfica, no centro ou no alto, acompanhada 

por documentos textuais em torno de cada um dos temas tratados.  

Em alguns casos, todo o espaço do painel era ocupado por fotografias, e as 

legendas, escritas no próprio painel, possuíam tamanhos variados. Em alguns ambientes, a 

reprodução fotográfica e os textos explicativos eram fixados nas paredes das salas, e dessa 

forma havia uma interferência dos elementos da construção como portas, janelas e colunas. 

As vitrines se situavam geralmente sob os painéis, e na maioria das vezes exibiam 

documentos textuais ou livros. Em alguns ambientes, as vitrines estavam dispostas no meio 

do circuito, possibilitando uma ocupação de todo o espaço com a exposição dos 

documentos.  

Como uma exposição comemorativa de nascimento, a mostra tratava da vida de Rui 

Barbosa, numa narrativa que se iniciava pela infância, com imagens de sua cidade natal, de 

seus pais e sua irmã. Discorria sobre temas relativos à vida acadêmica do homenageado, o 

início de sua carreira pública, seu casamento, assim como sobre questões referentes à sua 

atuação no Senado e no Ministério da Fazenda, além da sua presença na Conferência da Paz 

em Haia e em campanhas eleitorais. 

Após o ano de 1949, a Casa de Rui Barbosa prosseguiu organizando exposições, e 

destacaremos nesse estudo aquelas identificadas como práticas comemorativas em torno da 

figura de Rui Barbosa. As exposições só voltariam a ocorrer na década de 1960, muito 

embora nesse longo intervalo de tempo a instituição continuasse a se preocupar em 

organizar outras atividades.   

No dia 20 de março de 1952, pelo decreto 30.643, foi criado o Centro de Pesquisas 

da Casa Rui Barbosa, que teve sua atribuição assim definida:  

 
Art. 2º O Centro ora instituído realizará seus estudos e trabalhos no 
domínio do direito e da filosofia, e terá por campo de pesquisa a 
biblioteca e os arquivos da aludida Casa de Rui Barbosa e novas 
aquisições necessárias ao desenvolvimento dos seus trabalhos. (decreto nº 
30.643 de 20 de março de 1952) 
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Em 25 de julho de 1953, com o desmembramento do Ministério da Educação e 

Saúde e a formação do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

a Casa de Rui Barbosa passou a integrar os quadros do MEC. Essas transformações não 

alteraram o funcionamento interno da Casa que continuou a exercer atividades direcionadas 

à promoção da imagem de Rui Barbosa.  

A prática de realização de exposições comemorativas foi retomada somente em 

1967, por ocasião da exposição intitulada Homenagem a Rui Barbosa, comemorativa 

do Dia da Cultura8.  

A exposição foi realizada no dia 5 de novembro, no hall da Biblioteca Nacional, 

fora assim das dependências da Casa Rui Barbosa. Iniciava com uma descrição do 

Museu e suas dependências, inclusive com objetos do acervo museológico, seguindo 

com as atividades realizadas pelos diferentes setores da Casa. A figura de Rui Barbosa 

foi retratada com base nos seguintes temas: início e fim da vida; o mestre da língua; o 

bibliófilo; o abolicionista; o jornalista; o político; o jurista; o diplomata. Com um 

conteúdo que privilegiava a vida pública do personagem, incluía correspondência, 

artigos, discursos e publicações sobre Rui Barbosa, além de fotografias, objetos e peças 

museológicas.   

No ano seguinte, nessa mesma data, e como uma prática igualmente comemorativa 

do dia da cultura, realizou-se a exposição Centenário cívico de Rui Barbosa 1868-1968. 

A exposição foi montada no pavilhão de exposição da Escola Superior de Desenho 

Industrial - ESDI. Constituída por painéis fotográficos, destacava a vida acadêmica do 

personagem a partir de seu ingresso na faculdade de Direito, com fotos no prédio da 

faculdade, do grupo de bacharelandos, entre eles Santos Werneck, Félix José da Costa e 

outros, além dos professores de Direito – José Bonifácio de Andrada e Silva e Conselheiro 

Joaquim Inácio de Ramalho. A seguir, a mostra se volta para sua trajetória pública, 

alternando documentação textual e fotográfica sobre os seguintes temas: Parlamento 

Imperial; Reforma do ensino e abolição; Jornalismo e queda do Império; República; 

Constituição; Senado Federal; Exílio; Código Civil e Haia.    

                                                 
8 O Dia da Cultura e da Ciência é instituído pela Lei nº 5.579 - de 15 de maio de 1970. 
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A Casa de Rui Barbosa a partir de 1973 amplia seus canais de divulgação da figura 

de Rui Barbosa implementando uma política de itinerânçia das exposições em homenagem 

a seu patrono. Essa iniciativa inseriu-se no Plano Cultural do próprio Ministério da 

Educação e Cultura, conforme mencionado no processo administrativo nº 44/73, pertinente 

às exposições que serão detalhadas a seguir: 

Em espaço externo à instituição, em 1973, a Casa Rui Barbosa organizou um 

conjunto de três exposições, sendo duas delas de caráter itinerante. Foram elas Rui e seu 

mundo, Rui retrato de um idealista e Rui defensor das grandes causas, todas 

integrantes de um mesmo projeto, e no ano em que era comemorado o cinqüentenário da 

morte de Rui Barbosa.  

A primeira exposição, Rui retrato de um idealista, comemorava o dia da Cultura, 

e foi inaugurada no hall da sede da Caixa Econômica Federal no Rio de Janeiro, com 

duração de 5 a 30 de novembro daquele ano. Era constituída por seis grupos de painéis 

fotográficos em formato de estrela, com seis faces cada um, além de oito vitrines com 

objetos de Rui e seus familiares. A montagem procurava criar um ambiente de evocação do 

personagem, com a exposição de peças museológicas como a escrivaninha e o automóvel 

Daimler-Benz de 1903 que pertenceram a Rui Barbosa. Na ocasião foi apresentado um 

filme produzido para a exposição Rui e seu mundo. A exposição aconteceu a partir de 

concurso organizado pela Caixa Econômica Federal e pela própria Casa de Rui Barbosa, 

tendo sido projetada pelo seu vencedor, Ferdy Carneiro.  

Em 10 de dezembro do mesmo ano, realizou-se a exposição itinerante Rui e seu 

mundo, inaugurada em Salvador, no Teatro Castro Alves, que em seguida percorreu as 

capitais de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, onde veio a encerrar-se em março 

de 1974. Foi constituída por quatro unidades com 16 painéis fotográficos, destacando a 

influência de Rui Barbosa no contexto nacional. Para essa exposição, foram produzidos três 

filmes intitulados O Rio de Janeiro da época de Rui; Caricaturas e A Fundação Casa de 

Rui Barbosa, sua história e suas atividades.  

A exposição Rui defensor das grandes causas veio a completar o conjunto das 

exposições itinerantes naquele ano, percorrendo agora diversas escolas do Rio de Janeiro. 

Apresentava a imagem de Rui Barbosa como figura importante no cenário político, jurídico 
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e social de sua época. Dentro desse projeto houve a realização de concursos sobre a “Vida e 

Obra de Rui Barbosa”, além da reedição de História do Brasil: em quadrinhos pela Editora 

Brasil América – EBAL, pertencente à Coleção Grandes Figuras da Nossa História, essa 

publicação dirigida ao público infantil retratava os grandes fatos da História do Brasil, e 

seus personagens com texto de Gustavo Barroso9 e desenhos de Ivan Wasth Rodrigues10. 

Esse conjunto de exposições comemorativas ocupou espaços fora da instituição e 

assumiu características de itinerância. Por outro lado, não havia um local específico na 

Casa Rui Barbosa para a montagem de espaços expositivos. A inauguração do edifício-

sede, ocorrida em 8 de novembro de 1978 com a presença do presidente da República 

Ernesto Geisel, solucionou essa questão, pois foi projetado um espaço específico para a 

realização de exposições.  

No ano de 1979, já durante o governo de João Batista de Figueiredo, isto é, no 

decorrer de um processo de abertura política, foi inaugurada a exposição Rui Barbosa e a 

Campanha Civilista: as Eleições de 1910. Mais uma vez comemorando o Dia da Cultura, 

essa exposição foi realizada nas dependências da própria Casa Rui Barbosa, entre os dias 5 

e 14 de novembro.  

A exposição era composta por um texto explicativo temático, no qual era feita a 

contextualização do período em que ocorreu a disputa eleitoral entre os anos de 1909 e 

1910. Com documentos textuais e fotografias relativas à campanha civilista, foram exibidos 

discursos, panfletos, menus e objetos museológicos como a bengala de Rui Barbosa com 

charges sobre as eleições de 1910 e pinturas de óleo sobre tela. A exposição foi inaugurada 

pelo ex-Ministro da Educação e Cultura  Raymundo Moniz de Aragão, na ocasião diretor 

do Departamento de Ensino Superior do próprio ministério, e que havia colaborado com a 

transformação da Casa em Fundação, em 1966.  

Entre os anos de 1979 e 1985, com “o fortalecimento e a consolidação de algumas 

instituições e linhas de atuação do governo federal no campo da cultura”, como afirma 

Calabre (2003 p.15), ocorreram dois importantes movimentos, um no sentido de criação do 

                                                 
9 Gustavo Barroso foi diretor do Museu Histórico Nacional de 1922 até 1959.  
10 Ivan Wasth Rodrigues, desenhista e ilustrador especialista em desenhar assuntos históricos para editoras de 
livros didáticos. 
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Ministério da Cultura, e outro de permanência de uma Secretaria de Cultura integrando o 

Ministério da Educação.  

Em 15 de março de 1985 foi então criado o Ministério da Cultura, e a Casa Rui 

Barbosa permaneceu como órgão integrante do novo ministério. Segundo Botelho, (2000, 

p.223) o Ministério da Cultura foi organizado com a estrutura de quatro secretarias. A 

primeira foi a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Sphan, mantendo 

suas tradicionais atribuições e trabalhando junto com a Fundação Nacional Pró-Memória e 

com a Casa de Rui Barbosa. 

 Essas transformações não alteraram as funções e atividades da Casa de Rui 

Barbosa, ainda sob a administração de Américo Jacobina Lacombe. Entretanto, mesmo 

tendo Rui Barbosa como protagonista central, as exposições pareciam se adequar ao debate 

político vigente.  

Dentro do espírito das várias discussões ocorridas durante os primeiros meses do 

governo do presidente José Sarney (1985-1990) em torno da convocação de uma 

Assembléia Constituinte - e que viria a ser concretizada na Constituição de 1988 - a Casa 

de Rui Barbosa realizou em 15 de outubro de 1985 a exposição Rui Barbosa e a 

Constituição de 1891. O conceito da exposição estava baseado nas pesquisas realizadas 

pelos setores de Direito e Ruiano da instituição no qual demonstravam o processo político, 

social e econômico que gerou a Constituição de 1891. Além da exposição, houve um ciclo 

de palestras sobre Reforma Constitucional, com a participação de Célio Borja, Paulo 

Brossard, Hélio Jaguaribe, Miguel Seabra Fagundes e Miguel Reale. O evento foi 

encerrado com a conferência do Senador Luís Viana Filho, que publicara nos anos 1940 

livro sobre a vida de Rui Barbosa.  

A exposição Rui Barbosa e a Constituição de 1891 foi montada com um 

conjunto de peças e documentos que totalizavam setenta unidades, dividida em dez 

partes, na qual procurava demonstrar vários momentos da Constituição de 1891, a saber: 

antecedentes da participação de Rui Barbosa; convocação do Congresso Constituinte em 
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21 de janeiro de 1889; Comissão dos Cinco11; Rui e a primeira versão do projeto da 

Constituição do Governo Provisório; Eleição do primeiro Congresso Constituinte e 

Instalação do Primeiro Congresso Constituinte em 15 de novembro de 1890; Versão 

final do projeto de Constituição do Governo Provisório; Comissão dos Vinte e Um12; 

Rui e a Constituinte e a Constituição.  

Essa exposição foi transportada para o espaço exterior da Casa de Rui Barbosa e 

inaugurada no salão Negro do Congresso Nacional no dia 5 de maio de 1986, com o 

apoio da Fundação Nacional Pró-Memória e do Centro de Memória da Constituinte. 

No ano de 1989, em comemoração ao Centenário da Proclamação da República, a 

Casa Rui Barbosa inaugurou em suas dependências a exposição Imagens da República. A 

exposição, aberta ao público entre 17 de novembro a 29 de dezembro exibiu essencialmente 

a documentação produzida no século XIX, com o foco nos primórdios da implantação da 

República no Brasil com a idéia de substituição dos símbolos da monarquia pelo do novo 

regime. Foi possível cobrir o período de 1870 - quando começa a propaganda 

antimonarquista - a 1897 - com o novo regime já consolidado. A partir de ilustrações, 

charges, caricaturas de revistas ilustradas, que retratavam posições favoráveis e 

desfavoráveis à República, num conjunto de 14 painéis e cinco vitrines.  

Para essa exposição foi incorporada documentação obtida nos acervos de outras 

instituições, como Biblioteca Nacional, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Coleção 

Gilberto Ferrez, Museu Casa Benjamin Constant, Museu da República e Igreja Positivista 

do Brasil. Embora a presença da figura de Rui Barbosa tenha sido bastante significativa por 

sua participação no processo da implantação do novo regime republicano, ele não é o eixo 

fundamental da exposição, dividindo a cena com outros protagonistas. 

A 13 de maio de 1991, em comemoração ao aniversário da Lei Áurea, a Casa Rui 

Barbosa realizou a exposição Rui e a Abolição. Composta por um painel central contendo 

dois desenhos de Seth13, retratando Rui Barbosa como precursor da Lei do Ventre Livre e 

                                                 
11 A Comissão dos Cinco foi instalada em janeiro de 1890, tinha a incumbência de elaborar um Anteprojeto 
de Constituição que deveria ser submetido à Assembléia Constituinte. Eram membros: Joaquim Saldanha 
Marinho, Américo Brasiliense, Antonio Luiz dos Santos Werneck e José Antonio Pereira de Magalhães.  
12 A Comissão dos Vinte e Um foi criada pelo Congresso em novembro de 1890 para elaborar um parecer 
sobre a Constituição, foi organizada com a representação de 21 Estados. 
13 Pseudônimo de Álvaro Martins (1891-1949), conhecido desenhista e caricaturista. 
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do Projeto dos Sexagenários. Constituída também de uma vitrine com documentos sobre a 

temática abolicionista, como os primeiros artigos, projetos e outros documentos que 

versavam a propósito da causa abolicionista. Os documentos exibidos narravam em ordem 

cronológica os acontecimentos relativos à questão abolicionista, assim apresentados: 

1869 - “A Emancipação Progride”, primeiro artigo abolicionista de Rui Barbosa 

publicado no Radical Paulistano no dia 25 de junho onde escreveu “A abolição da 

escravidão, quer o governo queira, quer não queira, há de ser efetuada num futuro 

próximo”. (BARBOSA, Rui, 1865-1871, p.111)  

1870 - Projeto de abolição de autoria de Rui Barbosa apresentado a Loja América 

sobre a libertação, no ventre, de filhas escravas pertencentes a maçons;  

1874 - A mostra segue com documentos sobre os escravos de Rui Barbosa: 

Declaração de nascimento da filha da escrava Eva no dia 19 de dezembro;  

1875 - Carta de Alforria concedida ao escravo Ananias, no dia 07 de setembro. 

1875 - Folhetim publicado no Diário da Bahia com o título Pelos Escravos - Às 

Senhoras Baianas, no dia 15 de agosto em sua campanha em favor dos escravos. 

1879 - Recibo de pagamento da casa de saúde pelo tratamento médico da escrava 

Judith que pertencia a Rui Barbosa;  

1884 - Carta de Alforria concedida por Rui Barbosa à escrava Lia, no dia 01 de 

junho;  

1891 - Correspondência de José Segui Jr., cumprimentando Rui Barbosa pela 

decisão da queima de documentos relativos ao elemento servil, de 04 de janeiro;  

1919 - A Questão Social e Política14, conferência proferida por Rui Barbosa no 

Teatro Lírico, em 20 de março, no Rio de Janeiro. 

Vale ressaltar que a questão da queima de documentos tem sido amplamente 

discutida. Segundo SILVA (2000, p. 62), a tese da ilegalidade da escravidão brasileira e, 

                                                 
14 Rui Barbosa nessa conferência defende um plano de reformas sociais: casas de operários; trabalhos de 
menores; horas de trabalho; regalias às mães operárias; acidentes de trabalho; seguro operário; igualdade dos 
sexos ante o trabalho; salário mínimo fixado por lei para menores; proibição ou redução de trabalho nortuno; 
trabalho em domicilio; garantia de salário durante certo prazo de gravidez e após parto; armazéns de venda 
aos operários.     
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portanto, a idéia de não pagar indenização aos proprietários, continuaria a unir os 

abolicionistas mesmo depois da Abolição. Em 11 de novembro de 1890, Rui Barbosa 

quando Ministro da Fazenda (1890-1891) indeferiu a criação de um banco especifico para 

indenizar os ex-proprietários de escravos e solicitou a eliminação de comprovantes fiscais, 

livros de matrícula e documentos concernentes aos escravos com a finalidade de eliminar 

os comprovantes de natureza fiscal que pudessem ser utilizados pelos ex-senhores para 

pleitear a indenização junto ao governo da República. Para Rui Barbosa era “Mais justo e 

melhor consultaria o sentimento nacional, se se pudesse descobrir meio de indenizar os ex-

escravos, não onerando o Tesouro.” (1884, p.42) 

  

A participação de Rui Barbosa como jornalista ganhou evidência na exposição O 

Jornal do Brasil e Rui Barbosa, realizada em 21 de maio de 1991. Comemorativa do 

centenário do Jornal do Brasil, fundado em 1891 por Joaquim Nabuco e Rodolfo Dantas, a 

exposição voltava-se para a trajetória de Rui Barbosa no jornal. Ao assumir a direção do 

jornal em 21 de maio de 1893, escreveu seu primeiro artigo “Traços de um roteiro”. 

Permaneceu no cargo por quatro meses, nos quais escreveu mais de 100 artigos em defesa 

dos ideais republicanos e em oposição ao governo de Floriano Peixoto (1891-1894).  

Na inauguração da exposição na Casa Rui Barbosa, o acadêmico Josué Montello 

proferiu uma conferência sobre o tema: O Jornal do Brasil. A exposição O Jornal do 

Brasil e Rui Barbosa foi montada com um painel de abertura contendo a charge da figura 

de Rui saindo das páginas do Jornal do Comércio15 seguido de módulos temáticos formados 

por cinco painéis. O primeiro painel versava sobre a fundação do jornal, contendo texto 

explicativo, exemplar da primeira edição de 09 de abril de 1891, charge de Rodolfo Dantas 

e fotografias de Joaquim Nabuco e da primeira sede do jornal; o segundo voltava-se para 

Rui Barbosa como redator chefe, e exibia correspondência e fotografia de Tobias Monteiro 

(secretário do jornal) e documento sobre a mudança ortográfica do jornal passando de 

Brazil para Brasil; o terceiro painel exibia o primeiro artigo de Rui Barbosa, e apresentava 

assuntos relevantes como, por exemplo, o caso Wandenkolk, umas das causas do exílio de 

Rui; o quarto painel era composto por textos explicativos sobre os episódios que 

                                                 
15 Embora o tema da exposição seja o Jornal do Brasil, a referência no dossiê é Jornal do Comércio.  
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provocaram a saída de Rui do jornal, exemplar do jornal publicando o habeas-corpus em 

favor de Wandenkolk, fotos de Francisco de Castro, de Custódio de Melo, dos navios 

Madalena e Aquidabã; e o quinto painel retratava o destino do periódico, com texto e 

correspondências referentes à venda do Jornal do Brasil. 

Com o objetivo de contar a história da Casa enquanto moradia de Rui Barbosa, foi 

realizada, na própria instituição, a exposição Cem anos de Rui Barbosa na Vila Maria 

Augusta. Realizada entre 17 de agosto e 10 de setembro de 1993, a exposição apresentou 

uma narrativa sobre a casa e seu antigo morador, Rui Barbosa.  

Foram exibidas fotos antigas do bairro de Botafogo do século XIX, em meio a uma 

discussão sobre os rumos do bairro até aquele momento. A exposição foi acompanhada da 

exibição de desenho animado com o título Botafogo: ontem, hoje e imagine amanhã, da 

Lapa Produções Cinematográficas Ltda., no qual eram apontados os problemas do bairro, 

tendo Rui Barbosa como protagonista de várias situações. Em oito painéis e duas vitrines, a 

exposição apresentava imagens do bairro e dos ambientes externos e internos da casa, 

divididos entre os temas: Botafogo, aspectos gerais; A Vila Maria Augusta (espaços 

externo, familiar, social e de trabalho) e A Casa de Rui Barbosa: uma instituição cultural 

visando a divulgação da instituição e a importância do bem cultural para o bairro.   

Para apresentar ao público a relação de Rui Barbosa com a questão religiosa, foi 

realizada nas dependências da Casa de Rui Barbosa, em 1993 a exposição Sinais de Fé. A 

exposição foi comemorativa da semana da cultura, e também dos 90 anos de famoso 

discurso proferido por Rui Barbosa no Colégio Anchieta. A exposição foi centrada na 

trajetória de Rui, em particular na discussão sobre a questão religiosa. Segundo Américo 

Jacobina Lacombe, “O discurso no Colégio Anchieta é uma das orações mais famosas de 

Rui Barbosa. Compete com a Oração aos Moços na celebridade, e com ela forma um 

díptico perfeito”. (LACOMBE 1953, p.01) 

Em 30 de novembro de 1995, foi inaugurada a exposição Rui e o exílio, 

comemorando o centenário do exílio (1893-1895) de Rui Barbosa que esteve exilado em 

Londres por motivos políticos durante o governo de Floriano Peixoto. Esse período foi 

contado em quatro módulos que incluíam as Cartas da Inglaterra, como ficaram conhecidos 

os artigos que enviou periodicamente ao Jornal do Comércio. Dentre vários assuntos, 
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destacou-se o primeiro artigo que escreveu no exílio, publicado em janeiro de 1895, sobre a 

questão Dreyfus, capitão francês de origem judaica acusado de traição. A exposição contém 

correspondência entre Rui Barbosa e sua esposa, Maria Augusta, e Custódio de Melo, 

Ministro da Marinha que liderou duas revoltas da Armada em 1891 e 1893, entre outros 

missivistas.  

O convite para a exposição é uma imagem do navio “Magdalena”, no qual Rui 

Barbosa partiu para Buenos Aires. Rui tentou voltar ao Brasil no mesmo navio, em 28 de 

setembro de 1893, e sem sucesso partiu no vapor “Ligúria”, em 20 de março de 1894, para 

Lisboa.  

Na inauguração da exposição, foi lançada a publicação Cronologia da vida e obra 

de Rui Barbosa, de autoria de Rejane Mendes Moreira de Almeida Magalhães, 

pesquisadora da instituição e chefe do Setor Ruiano.  

Em 1999, por ocasião das comemorações do sesquicentenário de nascimento de Rui 

Barbosa, foram realizadas diversas atividades. O planejamento iniciou no ano anterior, 

quando a Casa de Rui Barbosa solicitou ao designer Victor Burton a criação de uma 

logomarca para ser utilizada em material impresso da instituição. E, por decreto 

presidencial de 25 de fevereiro de 1999, ficou instituído aquele ano como o “Ano Joaquim 

Nabuco e Rui Barbosa”:  

Art. 1.º Fica instituído o ano de 1999 como “Ano Joaquim Nabuco e Rui 
Barbosa”, em comemoração ao sesquicentenário de nascimento dessas 
personalidades.
Art. 2.º A coordenação das atividades relacionadas às comemorações fica 
a cargo dos Ministérios da Educação e da Cultura. (decreto de 25 de 
fevereiro de 1999)

 

Outro segmento das comemorações foi o enredo do Grêmio Recreativo Escola de 

Samba São Clemente16, que levou para o carnaval a figura de Rui Barbosa com o tema: A 

São Clemente comemora e traz Rui Barbosa para os braços do povo. O carnavalesco Jaime 

Cesário, que num primeiro momento achara difícil associar a figura de Rui ao carnaval, 

                                                 
16 Fundada em 1963, foi a primeira escola de samba da zona sul do Rio de Janeiro, tendo nascido no bairro de 
Botafogo.  
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veio a admitir depois que “no nosso enredo Rui aparece humanizado, engraçado, 

simpático.” 17

Pretendia-se nessa ocasião dar às comemorações um sentido extensivo, ou seja, 

deveriam haver durante todo o ano eventos em homenagem a Rui Barbosa. Entre as 

diversas atividades realizadas dentro e fora da Casa, foram realizados concursos, ciclo de 

palestras e seminários. Houve ainda homenagens emblemáticas como a confecção de selo 

comemorativo, medalhas, placas, souvenir, sinete e a inauguração de um busto de Rui 

Barbosa no Tribunal de Contas da União, em Brasília.  

Uma série de publicações, um total de vinte e uma18, destinadas a divulgar o nome e 

a obra de Rui Barbosa foram lançadas, entre as quais destacamos:    

Fotobiografia de Rui, projeto e introdução de Mário Machado, presidente da 

instituição. Essa obra resgata a trajetória de Rui Barbosa por meio de duzentas fotografias, 

ilustrações e caricaturas. Na introdução Mario Machado refere-se ao projeto “examinando o 

vasto acervo do Arquivo Histórico da Casa de Rui Barbosa imaginei, há anos, que seria 

interessante publicar uma fotobiografia de nosso Patrono”  

Rui Barbosa. Ensaio de Bolívar Lamounier, com fotografias de Cristiano Mascaro. 

No prefácio desse livro Mário Machado volta a se expressar sobre a comemoração do 

Sesquicentenário, “decorridos 150 anos do seu nascimento, a Casa de Rui Barbosa decidiu 

fazer um balanço de fim-de-século da herança política desse intelectual vocacionado para a 

vida pública. Para isso, convidamos Bolívar Lamounier, um dos mais respeitados cientistas 

políticos contemporâneos”.      

                                                 
17 Memória dos 150 anos de nascimento de Rui Barbosa. Organização de Ana Marta Rodrigues Bastos. Rio de 
Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 2002. p.28.  
18 Cartilha; Fotobiografia; Trabalhos Jurídicos 1915. Rui Barbosa; Oswaldo Cruz. Rui Barbosa. Separata do 
discurso de 28 de maio de 1917; História de Rui Barbosa. Rubem Nogueira; Indumentária. Cláudia Reis; Rui 
Barbosa. ensaio de Bolívar Lamounier; Rui: pequena história de uma grande vida. Cecília Meireles; 
Pensamento e ação de Rui Barbosa. seleção de textos pela Casa de Rui Barbosa; Rui; o estadista da 
República. João Mangabeira; Meu Caro Rui, mau caro Nabuco. José Almino de Alencar e Ana Maria Pessoa 
dos Santos; Estudos Históricos sobre Rui Barbosa. coletânea de ensaios; A Casa de Rui cheia de encantos. 
Domingo Gonsalez Cruz; Assim falou o 833. Origines Lessa; A atualidade de Rui Barbosa. Margarida 
Lacombe; Variações sobre a modernidade de Ruy Barbosa. Rubem Nogueira; Rui Barbosa. Valores da 
personalidade e da obra. Josaphat Marinho; Revista Brasileira. ABL; Revista Júris Poiesis. Edição 
comemorativa; Rui Barbosa: uma visão do controle do dinheiro público. Tribunal de Contas da União.    
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Meu caro Rui, meu caro Nabuco. Correspondência de José Almino de Alencar e 

Ana Maria Pessoa dos Santos. A obra reúne a correspondência trocada entre Rui Barbosa e 

Joaquim Nabuco entre os anos de 1887 a 1907, sobretudo o período de Nabuco como 

embaixador e referentes às questões da política exterior brasileira, como os da Segunda 

Conferência Internacional da Paz de 1907, em Haia.   

O livro Rui pequena história de uma grande vida de Cecília Meireles, foi publicado 

pela Casa Rui Barbosa, no ano de 1949 em edição comemorativa do Centenário de 

nascimento de Rui Barbosa. E na comemoração do Sesquicentenário essa obra foi reeditada 

pela Nova Fronteira. Nesse livro Cecília Meirelles, narrou de forma emocionante a história 

de vida de Rui Barbosa.    

Em meio a essas homenagens, foi realizada a exposição comemorativa e itinerante 

Notícias de Rui Barbosa - Um brasileiro legal, que consistia em amplo painel sobre a 

vida e a obra de Rui Barbosa. Inaugurada na Casa Rui Barbosa em 08 de abril de 1999, ali 

permaneceu durante um mês. Seguiu para São Paulo (SESC Vila Mariana), Porto Alegre 

(Casa de Cultura Mário Quintana), Brasília (Teatro Nacional), Recife (Museu do Homem 

do Nordeste) e finalmente Salvador (Museu de Arte da Bahia e Fórum Ruy Barbosa), onde 

permaneceu até 28 de fevereiro de 2000. Nesta última montagem, a exposição foi acrescida 

de peças do acervo local.    

A exposição foi montada com documentos textuais e fotográficos com a seguinte 

divisão:  

Período I - Luta pela Cidadania 1849/1865 - Nasce Rui Barbosa 1849/1865 - 

Infância e juventude 1866/1870 - Formação e primeiras lutas 1866/1870 - Semente 

Revolucionária 1871/1878 - Advogado, jornalista e deputado 1878/1889 - Na corte 

1878/1889 - Passos para a Lei Áurea 1878/1889 - A queda do Império;  

Período II - A construção da República 1889 - A República 1889/1890 - Igreja é 

Igreja, Estado é Estado 1889/1890 - Ministro da fazenda 1890/1891 - A Constituinte 

1891/1892 - A primeira grande crise 1893 - Revolta da Armada 1893/1895 – Exílio 

1895/1904 - Agora a luta é pela anistia; 

Período III - O vôo da águia 1907 - A Águia de Haia 1907 - Respeito dos grandes e 

fortes 1907 - Impasse na Conferência de Haia: todos são iguais? 1907 - O Mito 1909/1910 - 
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Campanha Civilista 1909/1910 - Aos 60 anos candidato à presidência 1909/1910 - Derrota 

nas eleições fraudulentas 1910 - A Revolta da Chibata   

Período IV - A questão social 1911/1916 - Código Civil e Direito Internacional 

1917 - O Brasil na guerra 1918 - Jubileu Cívico 1918 - A biblioteca de Rui 1919 - 

Campanha de 19191919 - A questão social na plataforma de Rui 1919/1920 - Últimos 

tempos 1921/1923 - Honras de chefe de estado.   

A divulgação do evento como cartazes, folders, convites, assim como a própria 

organização geral da exposição foram terceirizadas, bem como a cenografia e o projeto 

gráfico, mas todo o conteúdo intelectual da mostra foi elaborado pelo Setor Ruiano da Casa 

Rui Barbosa.  

Considerando que Américo Lacombe ficou por 54 anos à frente da direção da Casa 

Rui Barbosa, das quinze exposições relacionadas, onze aconteceram em sua gestão.  

Verifica-se que entre os anos de 1967 e 1991, as exposições retrataram o papel de 

Rui Barbosa continuamente ligado às questões políticas, privilegiando suas ações na vida 

pública, em diálogo com as questões mais gerais da vida política nacional, tanto no período 

imperial quanto republicano. Os títulos das exposições exprimem essa tendência: Rui, 

defensor das grandes causas; Rui e a abolição; Rui Barbosa e a campanha civilista e 

Rui Barbosa e a Constituição de 1891.   

Essa seleção de temas certamente indica uma opção em abordar as questões 

consideradas de interesse para a história do país, vistas através do personagem Rui Barbosa, 

em detrimento dos temas da vida pessoal do mesmo. A construção da imagem dessa figura 

na sua vertente pública expressaria assim a valorização de seu papel social. 

Já em 1991, a exposição comemorativa do centenário do Jornal do Brasil expunha, 

entre outros assuntos, questões referentes ao governo de Floriano Peixoto, e desse modo a 

comemoração do centenário do jornal tornava-se também um instrumento de divulgação do 

posicionamento político de Rui Barbosa.   

No entanto, nas duas exposições montadas em 1993, realizadas durante a gestão de 

Lêdo Ivo19, ocorreram transformações em relação à imagem de Rui Barbosa que fora até 

                                                 
19 Acadêmico e escritor. 
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então veiculada. Na exposição Cem anos de Rui Barbosa na Vila Maria Augusta, o 

personagem foi retratado em ambiente familiar, a história da Casa foi contada enquanto 

moradia, e Rui Barbosa foi protagonista de um desenho animado, que foi utilizado para 

interagir com os visitantes. Na exposição Sinais de fé, foi apresentado um Rui diferente, 

estritamente relacionado aos valores cristãos.  

Com certeza, por ocasião das comemorações do sesquicentenário de nascimento de 

Rui Barbosa, houve uma popularização da figura de Rui Barbosa, agora levado à avenida 

como enredo de carnaval e pela própria exposição Rui Barbosa, um brasileiro legal que, 

numa grande itinerância, alcançou um número elevado de visitação.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 72



CONCLUSÂO 

 

O fato de a lembrança de Rui Barbosa ter sido cultivada indica que a memória tem 

sido uma das preocupações culturais relevantes em nossa sociedade. Essa busca constante 

sobre o passado recente conduz à produção de uma cultura da memória lançando mão de 

fatos históricos e de episódios acontecidos, que se concretizam de várias maneiras, entre 

elas pelos eventos que relembram esses fatos: as comemorações.  

Quando o evento comemorativo é decodificado por uma abordagem histórica ele é 

pensado no seu contexto mais amplo e esforça-se para torná-lo compreensível, dentro de 

um aspecto. A concepção e idealização de um evento comemorativo atribui um valor 

simbólico ao evento e ao fato histórico que será lembrado.  

Refletindo sobre o tema de memória e seus lugares, e considerando as instituições 

arquivísticas como lugares de constituição do patrimônio documental uma vez que atuam 

na gestão, preservação e divulgação da memória, é através da realização de eventos 

comemorativos, que se pode difundir e dar maior visibilidade aos acervos.  

Nas instituições de memória, como os arquivos, bibliotecas e museus, encontra-se à 

concreta vontade coletiva de guarda e preservação de sua memória, expressa nesses bens. 

De acordo com Le Goff,  

“(...) existem duas formas de memória. A primeira é a 

comemoração, a celebração através de um monumento 

comemorativo de um acontecimento memorável. A outra forma de 

memória ligada à escrita é o documento escrito num suporte 

especialmente destinado à escrita”. (LE GOFF, 1996 p.431-432)  

 

A organização da memória é feita de acordo com as preocupações pessoais e 

políticas do momento. É portanto, um fenômeno construído, algo  foi escolhido para ser 

lembrado. Algo que se caracteriza como legado. A memória é seletiva, nem tudo fica 
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guardado, registrado.  As instituições de memória preservam o que seus objetivos delineam 

como legado. Seus acervos são extratos de uma memória.  

Os acervos possuem a capacidade de revelar diferentes situações sociais e culturais. 

Em termos da utilização da fotografia como documento, pode-se afirmar que a Casa de Rui 

é um lugar privilegiado, pois, por meio do acervo fotográfico do arquivo de Rui Barbosa e 

sua difusão promove reflexões sobre as questões sociais e culturais. 

Então, qual a missão da Fundação Casa de Rui Barbosa?1 Sem dúvida, cabe à 

instituição o papel indispensável de administrar seu patrimônio cultural, tanto por 

intermédio da promoção e publicação de estudos e pesquisas sobre seu patrono, mas 

também por meio da difusão dos acervos os quais estão sob sua guarda. Uma maneira de 

homenagear e comemorar seu patrono e sua vida é com certeza a freqüente promoção de 

exposições.  

As exposições comemorativas reforçam a imagem de Rui Barbosa. Um Rui que foi 

homenageado ao longo dos anos devido aos seus distintos papeis políticos, ganha 

humanidade quando os eventos retratam seu cotidiano. O herói torna-se humano. 

Uma das funções das exposições comemorativas é a de prestar homenagens ao que 

se propõe. Na Casa Rui de Barbosa torna-se quase uma condição indiscutível, pela sua 

própria gênese, o “culto nacional pela memória do grande cidadão, Rui Barbosa”.2

Com certeza, foram essas homenagens que constituíram de modo mais determinante 

a transformação de Rui em mito nacional que foi, constantemente, ressaltado pelas imagens 

e textos de todas as exposições comemorativas.  

Em nosso trabalho procuramos demonstrar que o processo de construção da 

memória é um processo contínuo. No caso da Casa de Rui Barbosa se inicia com o contexto 

político de um período histórico que necessita de mitos e de uma identidade nacional, mas 

que se transforma por meio da ampliação da perspectiva. O acervo Rui Barbosa foi 
                                                 
1 A missão da Fundação Casa de Rui Barbosa é promover a preservação e a pesquisa da memória e da 
produção literária e humanística, bem como congregar iniciativas de reflexão e debate acerca da cultura 
brasileira. E assegurar as demais políticas do Ministério da Cultura. 
2 Decreto nº. 4.789 de 2 de janeiro de 1924, parágrafo único. 
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herdado. O acervo institucional que dentre outros documentos, permite a contínua 

divulgação do patrono da instituição, também é fonte de pesquisa e reflete um segmento da 

memória oficial. 
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Anexo I 
 

Imagens da exposição comemorativa do Centenário de nascimento de Rui Barbosa (1949). 
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Vista da cidade de Salvador - Bahia 

 
Painel sobre João José Barbosa de Oliveira, pai de Rui Barbosa 
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Painel alusivo ao período ginasial de Rui Barbosa, com fotografias de professores e colegas. 

 

 
 Painel referente à família de Rui Barbosa, fotografias de sua mãe, Maria Adélia; sua irmã, Brites e 

seu pai João José Barbosa de Oliveira. 
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Painel com fotos de Rui Barbosa em diversos períodos, fotografia de sua tia Maria Leonor Barbosa 

de Oliveira, de seu primo Conselheiro Albino Barbosa de Oliveira e de sua irmã Brites.  

 
Casa onde nasceu em 1849 Rui Barbosa, na cidade de Salvador, Bahia. 
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Painel com o brasão da família Barbosa de Oliveira. 

 
Painel alusivo aos bacharelandos da Faculdade de Direito de São Paulo, em 1870. 
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Painel intitulado “os Mestres”, ao centro retrato de Rui Barbosa em 1873.  Fotografias de José 

Bonifácio, de Joaquim Inácio de Ramalho e da Faculdade de Direito do Recife.  

 
Aspecto de um ambiente da exposição com os painéis e vitrines. 
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Painel alusivo à Academia de São Paulo, no período de Rui Barbosa estudante. Fotografias de José 

Maria de Avelar Brotera e Joaquim Saldanha Marinho. 

 
Painel sobre a política baiana com fotografias do Senador Pedro Leão Veloso, de Rodolfo Epifânio 

de Sousa Dantas e do Conselheiro Manuel Pinto de Sousa Dantas. 
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Painel sobre a Câmara do Império com diversos desenhos alusivos ao Ministério Dantas. 

 
Painel sobre a Lei Eleitoral com fotografias do Barão Homem de Mello, do Conselheiro Saraiva, do 

Marques de Paranaguá. 
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Imagem contendo os mesmos documentos da anterior.  

 
Painel sobre o jornal Diário de Noticias, alusivo à campanha de Rui Barbosa na imprensa 

combativa ao gabinete do Visconde de Ouro Preto. 
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Aspecto de uma sala da exposição com os painéis e vitrines. 

 
Painel alusivo ao Governo Provisório, com a fotografia de Rui Barbosa ao centro. 

Fotografias de Prudente de Morais, de Deodoro da Fonseca e de D. Antônio de Macedo Costa. 
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Painel sobre o “Florianismo”, com as fotografias do Marechal Floriano Peixoto e de Antônio 

Ferreira Jacobina. 

 
Painel alusivo à Revolta da Armada (1893), com as fotografias de Francisco de Castro, de Tobias do 

Rego Monteiro e dos navios Aquidabã e Madalena.  
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Painel sobre o período de exílio de Rui Barbosa na Inglaterra. Com as fotografias da casa em 

Londres e um aspecto da região de Teddington.  Desenho sobre o caso Dreyfus. 

 
Painel sobre o jornal “A Imprensa”, com fotografias de Ulisses de Carvalho Soares Brandão, de 
Domingos de Andrade Figueira, de Carlos Viana Bandeira e de José Soares da Cunha e Costa. 

Fotografia do prédio da redação do jornal. 
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Painel alusivo ao Senado da República com as fotografias dos senadores Ramiro Fortes Barcelos, 

José Joaquim Seabra, Antônio Francisco de Azeredo e José Gomes Pinheiro Machado.      
Fotografia do jornalista César Zama. 

 
Painel sobre a Conferência Internacional da Paz em Haia, em 1907, com destaque para a fotografia 

do palácio de Riderzal, onde se realizou a Conferência. 
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Painel alusivo à Conferência Internacional da Paz em Haia, com fotografias emolduradas da 
delegação brasileira e do jornalista William T. Stead. Fotografia emoldurada sobre o painel 

retratando uma sessão plenária. 

 
Painel alusivo à Conferência internacional da Paz em Haia, tendo ao centro a fotografia da 

delegação brasileira, e ao lado as fotografias de Rui Barbosa e do Barão do Rio Branco.   
Fotografias do palácio de Riderzal. 
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Painel sobre a Primeira Grande Guerra, com fotografias alusivas à participação de Rui Barbosa 

nos movimentos pró entrada do Brasil na Guerra.  

 
Painel alusivo ao jubileu cívico de Rui Barbosa, com fotografias da comemoração. 
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Painel com a fotografia de Rui Barbosa na biblioteca de Mitre em Buenos Aires, e duas fotografias 

da campanha presidencial, em 1919. 

 
Painel sobre Rui Barbosa e sua caricatura.  
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Painel alusivo ao falecimento de Rui Barbosa com fotografias sobre o cortejo. 

 
Aspecto de uma sala da exposição com os painéis e vitrine. 

 
Perspectiva de um dos ambientes da exposição. 
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Painel alusivo a Maria Augusta, esposa de Rui Barbosa.  

 
Painel com fotografia de Rui Barbosa. 

 
Painel com fotografias de Rui Barbosa em diferentes fases da vida. 
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Anexo 2 
 
Relação das peças documentais utilizadas nas seguintes exposições: 

 
 Rui Barbosa e a Campanha Civilista: As eleições de 1910 (1979). 
 Imagens da República (1989). 
 Cem anos de Rui Barbosa na Vila Maria Augusta (1993). 
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Exposição  
Rui Barbosa e a Campanha Civilista: As eleições de 1910. 

(1979) 
 
 
Relação das peças utilizadas: 
 
 
1. Caricatura - “O povo entre duas plataformas”, O Filhote – 27/01/1910 
 
2. Impresso, O Município,  ano IV – nº.148 – 29/08/1909, São Paulo 
 
3. Impresso, A República 
 
4. Trecho do discurso feito por Rui Barbosa no Teatro Lírico em 03/10/1909 
 
5. Caricatura - “O Mártir das Convenção”, O Malho – 28/08/1909. 
 
6. Fotografia de Rui Barbosa discursando no Teatro Lírico em 3/10/1909 
 
7. Telegrama de Albuquerque Lins para Rui Barbosa, congratulando-o pela indicação e seu nome à 
Presidência da República 
 
8. Panfleto/ Propaganda. 
 
9 . Broche de lapela esmaltado, oferecido pela Casa Standard. 
  
10. Carta – 31/08/1909, de Pedro Moacir a Rui Barbosa. 
 
11. Carta anônima – 10/12/1909, enviada a Rui Barbosa por ocasião de sua campanha eleitoral em 
São Paulo. 
 
12. Fotografia de multidão ladeando o bonde que transportava Rui Barbosa e sua comitiva. São 
Paulo – 1910. 
 
13. Fotografia de Rui Barbosa, Maria Augusta e Maria Adélia em carro aberto, Campinas – SP – 
1909. 
 
14. Fotografia de Rui Barbosa, esposa e filhas. Campinas – SP – 1909. 
 
15. Fotografia de Rui Barbosa, D.Maria Augusta, Washington Luis, Batista Pereira, João Rui 
Barbosa, Maria Adélia Rui Barbosa Batista Pereira, Antônio F. Jacobina Jr., Camila Barbosa de 
Oliveira, J.J. de palma e vários correspondentes de jornais, em vagão especial que os levou pelo 
interior de São Paulo. São Paulo. 
 
16. Menu do banquete oferecido a Rui Barbosa por seus correligionários e admiradores de Santos. 
 
17. Menu de almoço oferecido a Rui Barbosa, Jacareí – SP – 28/12/1909. 
 
18. Pasta de papel couro, objeto/ escritório de uso na época. 
 
19. Carta – 12/08/1909  de Rui Barbosa a Rodrigues Alves, dizendo como e por que opinou em 
favor da candidatura do destinatário à Presidência da República.  
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20. Caneta, objeto/ escritório de uso na época. 
 
21. Tinteiro de vidro objeto/ escritório de uso na época. 
 
22. Esculturas. Ass. E. Picault - “L’Etude affranchit la pensée”, oferecida a Rui Barbosa pela 
Comissão Popular de São Paulo durante a Campanha Civilista. 
 
23. Fotografia de Rui Barbosa discursando no Teatro Politeama, Salvador, Bahia em 15/01/1910. 
 
24. Plataforma Eleitoral lida no Teatro Politeama – Salvador – Bahia – 15/01/1910. 
 
25. Panfleto/ Propaganda, distribuído em Ouro Preto – 18/02/1910. 
 
26. Panfleto/ Propaganda, distribuído em Cataguases (MG) – 09/02/1910. 
 
27. Panfleto/ Propaganda, distribuídos em Juiz de Fora por ocasião da Campanha Civilista. 
 
28. Menu de almoço oferecido a Rui Barbosa pelos civilistas de Barbacena – 18/02/1910. 
 
29. Cartão de boas- vindas enviado a Rui Barbosa pela população de João Aires e distritos 
circunvizinhos a Barbacena – 18/02/1910. 
 
30. Partitura da música campanha Civilista. 
 
31. Letra da música Campanha Civilista. 
 
32. Bengala de madeira com a inscrição: 
“ Hoje sábado de Aleluia, não posso deixar de pendurar também nesta bengala o nosso Iskariote”. 
 
33. Cuité - utensílio de cozinha. 
 
34. Panfleto/ Propaganda “Incêndio nas finanças”. 
 
35. Óleo/ Tela, “ Fatos heróicos do Marechal Bronzeado”, 1910. 
 
36. Óleo/ Tela, “Minas esfarrapada compra de consciências, votos a dinheiro do tesouro”, 1910. 
 
37. Fotos de viagem de Rui Barbosa a Minas gerais. 
 
38. Retrato de Maria Augusta Rui Barbosa. 
 
39. Mensagem oferecida a Maria Augusta Rui Barbosa pelas damas cariocas em 26/02/1910. 
 
40. Manifestações pública no dia das eleições. A Careta – 05/03/1910. 
 
41. Resultado parcial da eleições no município de Além Paraíba (MG). 
 
42. Diário de Notícias  de 01/03/1910, manchetes do dia convocando o povo às urnas. 
 
43. Diário de Notícias de 01/03/1910, quadro geral dos eleitores do ano. 
 
44. Voto, oferecido a Rui Barbosa por um admirador. 
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45. Diário de Notícias de julho de 1910, quadro das eleições. 
 
46. Manchetes de jornal alusivas à fraude nas eleições. 
 
47. Telegrama de Albuquerque Lins a Rui Barbosa, comentando o pleito eleitoral em São Paulo. 
 
48. Caricatura, “O grande páreo eleitoral”, O Malho de 12/03/1910. 
 
49. Caricatura, “O Coveiro do Civilismo”, O Malho de 02/04/1910. 
 
50. “A Couve e o Carvalho”- Trecho da “Memória sobre a Eleição Presidencial” apresentada ao 
Congresso Nacional em 1910.  
 
51. Obras Completas de Rui Barbosa – Vol. XXXVI – 1909- T.I. -  Excursão Eleitoral. 
 
52. Obras Completas de Rui Barbosa – Vol. XXXVII – 1909- T.I. -  Excursão Eleitoral. 
 
53. Obras Completas de Rui Barbosa – Vol. XXXVII – 1909- T.I. – Memória sobre 
      a Eleição Presidencial.. 
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Exposição  

Imagens da República.  
(1989) 

 
 
                           
Relação das peças utilizadas: 
 
Documentos pertencentes à Biblioteca Nacional: 
  
1. “Projeto de Arco do Triunfo”. O Mequetrefe. Rio de Janeiro, 10/11/1886, p. 5. 

2. “A Política da atualidade”. Id., nº.456, jun.1888, p.8. 

3. “Atualidade”. Id., nº.459, set. 188, p. 4-5. 

4. “Será esta a apoteose final da atual crise política?”. Id., nº.478, maio,1889, capa. 

5. “Proclamação da República Federativa Brasileira”. Id., nº.486, nov. 1889, p. 4-5. 

6. “Revolução Brasileira, 1889”. Id., nº486, nov., 1889, p. 6. 

7. “A questão Militar”. Id., 20/05/1887, p. 4-5. 

8. “A questão Religiosa”. O Mosquito. Rio de Janeiro, 18/09/1875. 

9. “Republicanismo no Brasil”. Vida Fluminense, Rio de Janeiro, Ano 3, nº. 156, 24/12/1870, 

 p. 408-9. 

10. “Não tenho medo de Caras...”. Id., Ano 5, nº 220, 16/03/1872, nº924. 

11. República (bebê) sendo levada para a roda de enjeitados. Id., Ano 6, nº.273, 22/03/1873, capa. 

12. “Republicanices”. Id., Ano 6. nº.271,08/03/1873, p. 1326-7. 

13. “Pobre menina!... Só viverás na imaginação do eunuco que pensa guardar- te”. Id., Ano 7, 

nº.314, 03/01/1784, p. 1674. 

14. Brasil (índio) e o déficit das repúblicas no rolo compressor. Id., Ano 8, nº.398, 14/08/1875, 

 p. 258-9. 

15. Hino da proclamação da República dos Estados Unidos do Brasil. Poesia de Medeiros e 

Albuquerque, música de Leopoldo Miguez. 

 
 
    Documentos pertencentes ao Arquivo Museu de Literatura Brasileira da Casa de Rui 
Barbosa: 
 
16. “Profecias de Meirinho”. A Comédia Social, Rio de Janeiro, Ano 2, nº. 64, 20/04/1871, p. 4. 

17. Charges. Id., Ano 2., nº.65,27/04/1871, p.4. 

18. “Allons, enfans [sic] de la Patrie! Le jour de glorie est arrivé!”. O Diabo a Quatro, Recife, Ano 

2, nº. 72, 19/11/1872, p.8. 

19. “Abertura do Congresso”. Dom Quixote, Rio de Janeiro, Ano 1, nº. 15,1895, p.8. 

20. “A Situação Política”. Id., Ano 1, nº.34,1895, p. 4-5. 
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21. Histórias em quadrinhos sobre o jogo lotérico. Id., Ano 1, nº.38, 1985, p. 4-5. 

22. “República saúda jubilosa a aurora de 15 de Novembro”. Id., Ano 1, nº.40, 1895, p.8. 

23. “A Reforma Eleitoral”, em quadrinhos. Revista Ilustrada, Rio de Janeiro. Ano 5, nº. 203, 

10/04/1880, p. 4-5. 

24. A Fala do Trono, em quadrinhos. Id., Ano 7, nº.283, 21/01/1882, p. 4-5. 

25. Monumento à Monarquia. Id., Ano 7, nº.314, 1882, p. 4-5. 

26. Senhores de escravos pedem indenização à República. Id., Ano 12, nº.500, 9/06/1888,p. 4-5. 

27. “Proclamação da República no Brasil”. Id., Ano 14, nº.569, 16/11/1889, p.8. 

28. “O Primeiro Ministério dos Estados Unidos do Brasil”. Id., Ano14, nº.569, 16/11/1889. 

Suplemento. 

29. A Repercussão do 15 de Novembro, em quadrinhos. Id., Ano14, nº.571, 14/12/1889, p.4-5. 

30. “O Natal Republicano”. Id., Ano 14, nº.572, 21/12/1889, p.4. 

31. A Arapuca de apanhar pássaro republicano. Id., Ano 15, nº.577, 08/02/1890. Capa. 

32. “Pastores e Pastorais”. Id., Ano 15, nº586, 12/04/1890, p. 4-5. 

33. “21 de Abril”. Id., nº.587, 19/04/1890. Capa. 

34. “Tiradentes, 1792-1890”. Id., Ano 15, nº.588, 26/04/1890, p.4.,35.  

35. “Já é tempo”. Artigo de Thomé Júnior. Id., Ano 15, nº.590, maio 1890, p. 2-3. 

36. “A República Francesa”. Id., Ano 15, nº.593, 21/06/1890, p.8. 

37. “A constituição”. Id., Ano 15, nº.594, 28/06/1890, p. 8. 

38. República dos Estados Unidos do Brasil: Liberdade, Igualdade, Fraternidade. Id., Ano 15, 

nº.601, 06/09/1890, p.5. 

39. “Um ano”. Id., Ano 15, nº.607, 15/11/1890, p. 4 

40. “Constituição Republicana de 1891”, Id., Ano15, nº.610, dez. 1890, Capa. 

41. República dorminhoca. Id., Ano 18, nº661,1893, p. 5. 

42. “A Paz e o Júbilo Nacional”. Id., Ano 20, nº. 694,1895, p. 4-5.  

43. “Retrospecto do ano de 1896”. Id., Ano 22, nº.727, jan. 1897, p. 4-5. 

44. “Conferência”. Id., Ano 1, nº.14, 1872, p. 4.  

45. “Quem espera sempre alcança”. Id., Ano 1, nº.18, 1872, p.12. 

 
     
Documentos pertencentes ao Serviço de Arquivo Histórico e Institucional da Casa de Rui 
Barbosa: 
 
 
46. Correspondência de Bernardinho Pamplona de Menezes a Rui Barbosa, pedindo a divulgação 

do Manifesto Republicano, 5/12/1870. Manuscrito. 

47. Convite do Baile da Ilha Fiscal, 12/10/1889. Impresso. 
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48. Resposta do Imperador à intimação assinada por Deodoro em 16/11/1889 através da qual o 

Governo Provisório exigia sua retirada, e de sua família, do território nacional, no prazo de 24 

horas. Manuscrito 

49. Telegrama cifrado de Rothschild a Rui Barbosa. Opina sobre as eleições no novo regime. 

Londres, 18/12/1889. Anexo: mensagem decifrada por Rui. Manuscrito 

50. Minuta do Decreto nº. 4, de 19/11/1889, que estabelece a bandeira nacional, as armas, sinetes e 

selos da República. Manuscrito. 

51. Correspondência de Rui Barbosa com Pedro de Araújo Beltrão. 

Documento 1- Acusa recebimento de telegrama de Rui Barbosa que dá notícia da Proclamação da 

República Brasileira e informa sobre a repercussão do fato nos jornais ingleses. 19/11/4889. 

Manuscrito. Anexo: recortes de jornais ingleses. 

Documento 2- Resposta à Rui Barbosa sobre a estabilidade das relações comerciais entre o Brasil e 

a Inglaterra. Manuscrito. Anexo: recortes de jornais ingleses.  

52. Minuta do Decreto 78-A, de 21/12/1889, de banimento do Imperador. Manuscrito. 

53. Ofício da Legação dos Estados Unidos do Brasil em França referente à desconfiança reinante na 

Europa em relação ao novo regime. 31/12/1889. Manuscrito. Anexo: recortes de jornais. 

54. Ofício do Ministério dos Negócios do Interior com a transição das palavras de D. Pedro II ditas 

a bordo do Alagoas, em 29/11/1889, declarando a sua recusa, e de sua família, em receber uma 

indenização pecuniária do Governo Provisório. 08/01/1890. Manuscrito.  

55. Carta de Rui Barbosa a Deodoro convidando-o para padrinho de seu filho. 13/05/1890. 

Manuscrito. 

56. Carta de Rui Barbosa a Deodoro referindo-se as declarações do Ministro da Marinha como 

prejudiciais à imagem do Governo Provisório. 07/09/1890. Manuscrito. 

57. Juramento da Constituição Republicana, óleo sobre tela de Aurélio de Figueiredo. Pôster, em 

sépia. 

58. “Entrega da mensagem a D. Pedro II, pelo major Sólon, no dia 16 de novembro de 1889”. 

Litogravura publicada na Galeria Histórica da Revolução Brasileira. Prova tipográfica. 

59. “Partida para o exílio da Família Imperial, no dia 17 de novembro de 1889, no vapor Alagoas”. 

Litogravura publicada na Galeria Histórica da Revolução Brasileira. Prova tipográfica. 

60. Artigo dedicado ao novo regime no Brasil, pelo jornal alemão A Gazeta de Augsburgo, s.n.t. 

 

 

Documentos pertencentes ao Museu da Casa de Rui Barbosa: 
 
 
61. A Assinatura da Constituição, de Gustave Hastoy, 1890. Aquarela. 

62. A Ilha Fiscal, de Francisco Ribeiro, 1889. Óleo sobre tela; 
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Documentos pertencentes à Coleção Gilberto Ferrez (Fotografias de Marc Ferrez): 
 
63. Campo de Santana, 1885. Doação revista Veja. 

64. Quartel- General, 1885. Doação revista Veja. 

65. Preparativos dos festejos da posse do primeiro presidente civil do Brasil, 15/11/1894 

 

 Documentos pertencentes ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro: 

 

66. “Reminiscências do 15 de novembro pelo Barão de Muritiba”. Manuscrito. 

67. Proclamação do Marechal Deodoro da Fonseca aos “Brasileiros”, renunciando ao cargo de 

presidente da Nação. 20/11/1891. Manuscrito. 

68. A proclamação do fundador da República, o General do Exército Brasileiro em frente ao Palácio 

do Itamaraty. Rio de Janeiro, 15/01/1890. Fotografia. 

 

   Documentos pertencentes ao Museu Casa de Benjamin Constant: 

 

69. Pacto de sangue dos alunos da Escola Militar em adesão a Benjamin Constant e ao movimento 

da República. 26/10/1889. Cópia manuscrita. 

70. Anotações de Benjamin Constant sobre estratégia a ser seguida para a proclamação da 

República. Nov. 1889. Manuscrito. 

71. Carta dirigida a Benjamin Constant comunicando a prisão do Visconde de Ouro Preto na noite 

de 15/11/1889. Manuscrito. 

72. “Palavras proferidas ao entregar ao Dr. Benjamin Constant a mensagem de adesão do 

Apostolado Positivista do Brasil ao Governo Provisório da República Brasileira”, de Miguel 

Lemos. 14/11/1889. Manuscrito 

73. Mensagem do Apostolado Positivista do Brasil ao General Deodoro. 17/11/1889. Impresso. 

74. Carta de Miguel Lemos a Benjamin Constant elogiando sua resistência à nova troca da Bandeira 

Nacional por pressões da imprensa. 28/11/1889. Manuscrito. 

75. Carta de Silva e rio a Benjamin Constant dando sugestões para a escolha das armas nacionais e 

de abertura de concurso para a escolha da Bandeira Nacional. 28/11/1889. Manuscrito. 

76. Bilhete de Benjamin Constant autorizando ser divulgadas na imprensa informações exatas sobre 

a Bandeira Nacional. 29/11/1889. Manuscrito. 

77. Bilhete ao General Deodoro remetendo cópia de telegrama proveniente de Montevidéu, 

denunciando conspiração contra o Governo Provisório articulada por agentes europeus ligados a 

Silveira Martins e Ouro Preto. 21/2/1890. Manuscrito. Anexo: telegrama. 
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78. Carta a Benjamin Constant do Coronel Diretor, Augusto Fausto de Sousa, enviando folhetos 

contra o Governo Republicano. 02/04/1890. Manuscrito. Anexo: folhetos assinados por André 

Rebouças e Maya. Impresso. 

79. Descrição, feita por José Bevilacqua, da sessão solene de 09/11/1890, no clube Militar, 

comemorativa da Proclamação da República. 13/11/1890. Cópia manuscrita. 

 

Documentos pertencentes ao Museu da República: 

  

Esculturas 

80. A República, autor não identificado. S.d., bronze. 

81. Cabeça da República, de Umberto Cavina, 1909, bronze. 

82. República, de Paul. Louis Emile Loisseau Rousseau. S.d., mármore e bronze, pertencente ao 

IRB, em comodato no Museu da República.  

  

Quadros  

83. Benjamin Constant, de Décio Vilares. S.d., óleo sobre tela. 

84. A Pátria, de Pedro Bruno. 1919, óleo sobre tela. 

85. República, de Décio Vilares. S.d., óleo sobre tela. 

86. A Morte de Floriano Peixoto, autor não identificado. S.d., óleo sobre tela. 

 

Bandeiras 

87. Bandeira provisória da República, procedente do Museu Naval. 

88. Bandeira oficial da República Brasileira. 

 

Documentos 

89. Boletim d’A República. Comunicação ao povo de que foi proclamada a República. 

90. Grupo de oficiais que participou da Proclamação da República. Fotografia, Rio de Janeiro, 

15/11/1889. 

91.  Atentado ao Prudente de Morais. Revista Ilustrada. S.d., Pôster. 

 

Documentos pertencentes à Igreja Positivista do Brasil: 

 

92. Bandeira do Brasil, de Décio Vilares. Óleo sobre papelão. 

93. Tiradentes, busto por Décio Vilares. S.d., cópia em metal. 

94. Calendário Positivista, por Amaro da Silveira e Cia. Rio de Janeiro e São Paulo,  

Comp. Lith. Ypiranga, s.d. 



 103

95. Tiradentes. Litogravura por Décio Vilares, 1890. Ed. do Apostolado Positivista do Brasil. 

96. Monumento a Floriano Peixoto, por Eduardo de Sá. Pormenores. Fotografia. 

97. Monumento a Benjamin Constant, por Décio Vilares e Eduardo de Sá. Pormenores. Fotografia. 

   

 Outros documentos: 

 

98. Marselhesa. Hino da República Francesa. Doação Aliança Francesa de Copacabana, Rio de 

Janeiro. 

99. O Último Baile da Monarquia, de Aurélio de Figueiredo. Óleo sobre a tela pertencente ao 

Museu Histórico Nacional. Doação revista Veja. 

100. “Manifesto Republicano”. Em A República, Rio de Janeiro, 3/12/1870, apud: Idéias Políticas 

de Quintino Bocaiúva, p. 311. 

101. Mapa do percurso feito pelo Marechal Deodoro, no dia 15/11/1889, elaborado a partir da 

descrição de Ernesto Sena, em Deodoro, Subsídios para a História. Tem por base foto da Planta 

Novidade na Cidade do Rio de Janeiro: Capital Federal, por Roquet Brodo, s.d. e desenho de 

J.M.P de Lima Jr., da posição das tropas no dia 15 de novembro, segundo relato do Tenente- 

Coronel ªE. Jacques Ourique, publicado no Jornal do Comércio, em 04/01/1890. 

102. Proclamação da República, por Henrique Bernardelli. S.d., Óleo sobre tela. Academia Militar 

de Agulhas Negras. Doação revista Veja. 

103. Cena da Proclamação, por Benedito Calixto. S.d., óleo sobre tela. Doação revista Veja. 

104. Bandeira Provisória da República que pertenceu ao Clube Republicano Lopes Trovão. Museu 

Histórico da Cidade do Rio de Janeiro.  
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Exposição 

Cem anos de Rui Barbosa na Vila Maria Augusta.  

(1993) 

 

Botafogo: Aspectos gerais 

Painel 1 

1. Palacete de Vitorino Monteiro Chermont de Miranda, na Rua Marquês de Olinda n. 38. 
Atualmente, sede do clube Sírio e Libanês. Fotografia original de autor não identificado. Rio de 
Janeiro, s.d., sépia. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

2. Enseada de Botafogo. Fotografia original de A. Ribeiro. Rio de Janeiro, s.d., p.b.  Arquivo / Casa 
de Rui Barbosa. 

3. Pavilhão Mourisco, demolido por ocasião da abertura do túnel do Pasmado. Fotografia original 
de A. Ribeiro. Rio de Janeiro, s.d., p.b. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

4. Avenida Beira-Mar. Fotografia original de A. Ribeiro. Rio de Janeiro, s.d., p.b. Arquivo / Casa 
de Rui Barbosa. 

5. Açougue “Flor de Humaitá”. Fotografia original de João Millan. Rio de Janeiro, s.d., sépia. 
Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

 

Painel 2 

1. Descarga do lixo na Praia de Botafogo. Fotografia original de Augusto Malta. Rio de 
Janeiro,1993; p.b. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

2. Teatrinho de Guignol na Praia de Botafogo. Fotografia original de Augusto Malta. Reprodução 
fotográfica. Rio de Janeiro, 1993; p.b. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

3. Garagem de bondes no Largo dos Leões. Fotografia original de Augusto Malta. Rio de Janeiro, 
1993; p.b. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

4. Obras na Rua Real Grandeza. Ao fundo o Morro D. Marta. Fotografia original de Augusto Malta. 
Rio de Janeiro, 1993; p.b. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

5. Prolongamento da Rua Farani, em Botafogo. Fotografia original de Augusto Malta.Rio de 
Janeiro, 1993; p.b. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

6. Pavilhão de Regatas Botafogo, no início do século, em dia de festa. Cartão postal de autor não 
identificado. S.i., s.d. Rio de Janeiro, 1993, p.b. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 
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A Vila Maria Augusta 

Vitrine 1 

1. Certidão de escritura de venda do prédio da Rua São Clemente, 104, vendido por John Roscoe 
Allen e sua mulher Grace William Allen a Rui Barbosa, em 23 de maio de 1893. Original, Arquivo 
/ Casa de Rui Barbosa. 

2. Carta de Rui Barbosa a Carlos Viana Bandeira, comentando a reforma da Casa de São Clemente 
de 6 de março de 1895, durante seu exílio na Inglaterra. Original manuscrito, Arquivo / Casa de Rui 
Barbosa. 

3. Exemplar contendo a planta baixa e a planta geral da Casa de São Clemente. Pereira, Edgard 
Baptista. A Casa de São Clemente. Rio de Janeiro, Casa de Rui Barbosa, 1949. Biblioteca / Casa de 
Rui Barbosa. 

 

Ambiente externo 

Painel 3 

1. Fachada e jardins da residência de Rui Barbosa. Reprodução de aquarela de Edgard L. Pattison. 
S.l., s.d. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

2. Rui Barbosa, na intimidade, no jardim de sua residência, à época do seu jubileu cívico,1918. 
Reprodução fotográfica da Fon- Fon, Rio de Janeiro, ano 17, n.10, 10 março de 1923, p.b. Arquivo 
/ Casa de Rui Barbosa. 

3. Águia e serpente, em cimento, localizadas na frente da residência. Cópia fotográfica de autor não 
identificado. Rio de Janeiro, 1949, p.b. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

4. Aspecto do jardim, tendo em primeiro plano um pé de líchia, árvore originária da China, e ao 
fundo o pau-brasil, plantado à época da inauguração do museu. Cópia fotográfica de autor não 
identificado. Rio de Janeiro, 1949, p.b. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

5. Jardim da residência, após a transformação em museu. Cópia fotográfica de autor não 
identificado. Rio de Janeiro, 1949, p.b. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

Painel 4 

1. Netos de Rui Barbosa no jardim da residência. Da esquerda para a direita: Maria Adélia (Delita), 
Stella Maria, Lucila Maria (Irmã Ana de Lourdes) e Antoninho, filhos de Maria Adélia e Antonio 
Batista Pereira. Fotografia original de Federico Jarque. Rio de Janeiro, s.d., sépia. Arquivo / Casa 
de Rui Barbosa. 

2. Após a estada de Rui Barbosa em Buenos Aires para os festejos do Centenário da Independência 
Argentina em 1916, uma delegação daquele país faz uma visita de cortesia a Rui, em 1918, na Vila 
Maria Augusta. Fotografia original de autor não identificado. S.l., 1918, sépia. Arquivo / Casa de 
Rui Barbosa. 
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3. Maria Augusta Rui Barbosa Airosa, neta mais velha de Rui, junto ao arco de entrada da 
residência. Fotografia original de Federico Jarque. Rio de janeiro, s.d., sépia. Arquivo / Casa de Rui 
Barbosa. 

Ambiente Familiar 

Painel 5 

1. Quarto de dormir do casal Rui Barbosa, atual sala Hábeas-Corpus. Fotografia original de autor 
não identificado. Rio de janeiro, 1918, p.b. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

2. Quarto de vestir de Maria Augusta Rui Barbosa, atual Sala Maria Augusta. Fotografia original de 
autor na identificado. Rio de Janeiro, 1918, sépia. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

3. Quarto de vestir de Rui, atual Sala Casamento Civil. S.l., 1918. Reprodução fotográfica de Sérgio 
Burgi. Rio de Janeiro, 1989, p.b. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

4. Sala de estar, atual Sala João Barbosa, onde Rui, sua família e os amigos mais íntimos se reuniam 
após as refeições. Fotografia original de autor não identificado. Rio de Janeiro, 1918, p.b. Arquivo / 
Casa de Rui Barbosa. 

5. Sala de Almoço, atual Sala Questão Religiosa, onde a família e os amigos mais íntimos faziam as 
refeições diárias. Fotografia original de autor não identificado. Rio de Janeiro, 1918, sépia. Arquivo 
/ Casa de Rui Barbosa. 

  

Ambiente Social 

Painel 6 

1. Atual Sala Pró- Aliados, antigamente sala de espera. Fotografia original de autor não 
identificado. Rio de Janeiro, 1918, p.b. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

2. Sala de jantar, atual Sala Bahia, utilizada apenas em dia de festa. Fotografia original de autor não 
identificado. Rio de Janeiro, 1918, p.b.  Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

3. Atual Sala Buenos Aires, destinadas aos saraus, à música e aos retratos da família. Fotografia 
original de autor não identificado. Rio de Janeiro, 1918, p.b.  Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

4. Recepção do aniversário de Rui Barbosa, na atual Sala Buenos Aires. Reprodução fotográfica da 
Revista da Semana, Rio de Janeiro, ano 15, n.40, 14 de novembro de 1914, p.b. Arquivo / Casa de 
Rui Barbosa. 

5. Atual Sala Federação, antigo salão de visitas, onde se realizavam os bailes e recepções. 
Fotografia original de autor não identificado. Rio de Janeiro, 1918, p.b. Arquivo / Casa de Rui 
Barbosa. 

6. Visita de Venceslau Brás a Rui Barbosa, em 1916, quando este foi nomeado representante do 
Brasil nos festejos do Centenário da Independência Argentina, na atual Sala Federação. Reprodução 
fotográfica, Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 
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Ambiente de Trabalho 

Painel 7 

1. Rui Barbosa na atual Sala de Constituição, salão principal da biblioteca, Fotografia original do 
Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 10 de julho de 1912, sépia. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

 

2. Rui Barbosa em seu ambiente de trabalho. Fotografia original de Fitz Geralde. Rio de Janeiro, 
s.d., sépia. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

3. Rui Barbosa no gabinete gótico, em 1918, atual Sala Civilista. Reprodução fotográfica da Revista 
Fon-Fon, Rio de Janeiro, ano 12, n.32, 10 de agosto de 1918, p.b. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

4. Salão principal da biblioteca de Rui Barbosa, atual Sala Constituição. Fotografia original de autor 
não identificado. S.l., s.d., p.b. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

5. Homenagem da Comissão do Senado Federal a Rui Barbosa por sua indicação para Juiz da Corte 
Permanente de Justiça Internacional, em 1921, na atual sala Constituição. Reprodução fotográfica 
da revista Fon-Fon, Rio de Janeiro, ano15, n. 39, 24 de setembro de 1921, p.b. Arquivo / Casa de 
Rui Barbosa. 

  

A Casa de Rui Barbosa: uma Instituição Cultural  

Vitrine 2 

1. Convite para a inauguração da Casa de Rui Barbosa em 13 de agosto de 1930. Arquivo / Casa de 
Rui Barbosa. 

2. Ata da sessão solene da inauguração da Casa de Rui Barbosa, pelo então Presidente da República 
Washington Luis Pereira de Souza. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

3. Projeto gráfico de emblema e logotipo da FCRB. Autoria de Santa Rosa. Original. Arquivo / 
Casa de Rui Barbosa. 

4. Portaria n. P/5, de 10 de agosto de 1968, do Presidente da FCRB, Américo Jacobina Lacombe, 
que adota para a instituição o emblema de Santa Rosa, original. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

  
Painel 8 

1. Notícia sobre a aquisição, pelo governo brasileiro, da casa e da biblioteca de Rui Barbosa. A 
Noite, Rio de Janeiro, 25 outubro de 1924. Recorte de jornal, Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

2. Notícia sobre a criação do Museu-Biblioteca “Casa de Rui Barbosa”. Jornal do Brasil, Rio de 
Janeiro, 20 de julho de 1927. Recorte de jornal, Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

3. Notícia sobre a inauguração da Casa de Rui Barbosa. A Notícia, Rio de Janeiro, 09 de julho de 
1930. Recorte de jornal, Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 
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4. Notícia sobre a inauguração da Casa de Rui Barbosa. O país, Rio de Janeiro, 14 de agosto de 
1930. Recorte de jornal, Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

5. Ofício do Diretor Executivo da FCRB, Irapoan Cavalcanti de Lyra, para o Diretor do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Renato Soeiro, em 20 de junho de 1969, solicitando a designação de 
um arquiteto para elaborar o anteprojeto do Edifício- Sede da FCRB, hoje Espaço Américo 
Jacobina Lacombe. Original, Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

6. Irapoan Cavalcanti de Lyra, nomeado Diretor Executivo da FCRB, em 1967. Reprodução 
fotográfica. Rio de Janeiro, 1993, p.b. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 

7. Inauguração do Edifício- Sede, pelo Ministro da Educação e Cultura, Euro Brandão, em 8 de 
novembro de 1978. À direita, em primeiro plano, Américo Jacobina Lacombe e Maria Luísa Vitória 
Rui Barbosa Guerra, filha de Rui Barbosa. Fotografia original, Rio de Janeiro, 1978, p.b. Arquivo / 
Casa de Rui Barbosa. 

8. Aspecto do jardim, tendo ao fundo o Edifício- Sede. Fotografia original, Rio de Janeiro, 1980, 
p.b. Arquivo / Casa de Rui Barbosa. 



Anexo 3 
 

 
Legislação / Decretos referentes a Casa de Rui Barbosa. 
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DECRETO N. 4.789 - DE 2 DE JANEIRO DE 1924 

    Autoriza o Poder Executivo a adquirir a casa em que residiu, o senador Ruy Barbosa, 
com mobiliario, bibliotheca, archivo. etc. 

    O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 

    Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte: 

    Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, separadamente, ou em conjuncto: 

    a) a casa á rua S. Clemente n. 134, em que residiu, nesta cidade, o Sr. sennador Ruy 
Barbosa; 

    b) o mobiliario, a bibliotheca, os manuscriptos e o archivo; 

    c) a propriedade, intellectual das obras do eminente brasileiro. 

    Paragrapho unico. ReaIizada a acquisição, o Governo fundará, no edificio, e com as 
installações adiquiridas, um museu-bibliotheca; podendo dar-lhes, não obstante, os destinos 
que julgar mais adequados ao culto nacional peIa memoria do grande cidadão. 

    Art. 2º O Governo nomeará uma commissão de tres membros, escolhidos dentre os mais 
notaveis homens de sciencias juridicas e litterarias, para examinar, catalogar e classificar as 
obras existentes na referida casa. 

    Art. 3º As obras de Ruy Barbosa, depois de classificadas pela referida commissão, serão 
mandadas publicar pelo Governo, pertencendo ao Estado os respectivos direitos autoraes, 
publicando-se tambem os manuscriptos, cuja divulgação, dada a importancia dos mesmos, f'ôr 
considerada util. 

    Art. 4º Para a execução da presente lei, fica o Governo autorizado a, abrir os creditos 
necessarios ou a fazer as operações de credito precisas, comtanto que a desepeza a effectuar-
se não exceda do quatro mil contos. 

    Art. 5º Na fundação de qualquer natureza que se fizer em virtude desta lei, haverá, na 
bibliotheca, constituida pela livraria que pertenceu ao senador Ruy Barbosa, uma secção 
especial, composta de todas as obras delle adquiridas pela União, e a essa secção será dada a 
denominação de "Secção D. Maria Augusta", em honra A veneranda viuva do immortal 
brasileiro. 

    Art. 6º Revogam-se as disposições em contrario. 

    Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 1924, 103º da Independencia e 36º da Republica. 

     

 

ARTHUR DA SILVA BERNARDES. 

    João Luiz Alves. 
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DECRETO N. 5.429 - DE 9 DE JANEIRO DE 1928 

    Crêa a *Casa de Ruy Barbosa" 

    O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 

    Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte: 

    Art. 1° Fica creado um museu-bibliotheca, sob a denominação de *Casa de Ruy Barbosa", 
que funcionará no predio, adquirido pelo Governo, onde residiu o grande brasileiro, na capital 
da Republica. 

    Art. 2° Subordinado, directamente, ao Ministerio do Interior, esse museu-bibliotheca será 
administrado por um zelador e pelos funccionarios constantes da tabella annexa, os quaes são 
de livre nomeação e demissão. 

    Art. 3° Dentro dos recursos que forem votados nas leis orçamentarias, o Governo mandará 
organizar o catalogo da bibliotheca e do museu, bem como classificar as obras publicadas ou 
inéditas de Ruy Barbosa; devendo iniciar, lógo que fôr possivel, a edição definitva dessas 
obras. 

    Paragrapho unico. São revigoradas os arts. 2°, 3° e 5° do decreto n. 4.789; de 2 de janeiro 
de 1924. 

    Art. 4° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os necessarios creditos para o pagamento 
do pessoal constante da tabella annexa, no exercicio corrente e no de 1928, bem como o 
credito necessario ás obras urgentes do edificio e custeio das despezas do material; não 
podendo a totalidade dos mesmos creditos exceder de duzentos e cincoenta contos de réis. 

    Tabella 

    Pessoal:  

      
1 zelador (vencimento annual) ................................................................................................... 12:000$000 

1 porteiro-conservador (ordenado e gratificação) ...................................................................... 4:800$000 

2 serventes (ordenado e gratificação) ........................................................................................ 3:600$000 

1 jardineiro (ordenado e gratificação) ......................................................................................... 2:400$000 

    Material:  

      
Para obras urgentes no edificio .................................................................................................. 200:000$000 

Para expediente, conservação, illuminação e eventuaes, no exercicio de 1928 ....................... 10:000$000 

   

  Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1928, 107° da Independencia e 40° da Republica. 

     

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA. 

    Augusto de Vianna do Castello. 
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DECRETO N. 5.566 - DE 5 DE NOVEMBRO DE 1928 

   

  Autoriza o Poder Executivo a despender a quantia de 350:000$000, para attender á 

acquisição do mobiliario que pertenceu a Ruy Barbosa e a despezas complementares da 
installação da *Casa de Ruy Barbosa" 

    O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 

    Faço saber que o Congresso Nacional decretou o eu sancciono a seguinte resolução: 

    Artigo 1º Fica o Poder Executivo autorizado a despender, por conta do saldo de 

1.305:000$000 do credito de que trata o artigo 4º do decreto n. 4.789, de 2 de janeiro de 1924, 

que fica revigorado até este limite, a quantia de 350:000$000, para attender á acquisição do 

mobiliario que pertenceu a Ruy Barbosa e a despezas complementares da installação da 

*Casa de Buy Barbosa". 

    Artigo 2º Revogam-se as disposições em contrario. 

    Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1928, 107 da Independencia e 40º da Republica. 

    WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA. 

    Augusto de Vianna do Castello. 
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DECRETO N. 19.444 - DE 1 DE DEZEMBRO DE 1930 

    Dispõe sobre os serviços que ficam e cargo do Ministério da Educação e Saude 
Pública, e dá outras providências 

    O Chefe da Governo Provisório da República das Estados Unidos do Brasil  

DECRETA: 

    Art. 1º O Ministério da Educação e Saude Pública se comporá de um Gabinete, uma 
Diretoria e quatro Departamentos, todos independentes entre si e imediatamente subordinados 
ao ministro, com as denominações de: 

    a) Gabinete do Ministro; 

    b) Diretoria de Contabilidade; 

    c) Departamento Nacional do Ensino; 

    d) Departamento Nacional de Saude Pública; 

    e) Departamento Nacional de Medicina Experimental, e 

    f) Departamento Nacional de Assistência Pública. 

    Art. 2º A Diretoria de Contabilidade se constituirá, sem aumento de despesa, com pessoal 
transferido de outras repartições. As atribuições dessa diretoria, que terá um diretor geral, 
serão fixadas tendo em vista a organização que for dada definitivamente às demais repartições 
do ministério. 

    § 1º Enquanto não for instalada e regulamentada a Diretoria Geral de Contabilidade, os 
serviços de expediente e contabilidade geral do ministério serão cometidos a uma secção de 
expediente e outra de contabilidade, constituídas, sem aumento de despesa, com os 
funcionários que para isso forem requisitados de outras repartições. mantidas as respectivos 
vencimentos. 

    § 2º Essas secções funcionarão anexas ao Gabinete do Ministro, tendo seus trabalhos 
coordenados por um dos funcionárias que, Para fins de organização do ministério, forem 
chamados a servir no mesmo gabinete. 

    § 3º Os serviços de contabilidade existentes nos Departamentos do Ensino e Saude Pública 
e na Assistência Hospitalar serão remodelados, permanecendo, porem, com as suas 
atribuições atuais, sob o controle da Contabilidade Geral do Ministério. 

    Art. 3º Ficam pertencendo ao Ministério da Educação e Saude Pública os seguintes 
estabelecimentos, institutos e repartições: 

    I. Subordinados ao Departamento Nacional do Ensino: 

    a) Universidade do Rio de Janeiro; 

    b) Escolas Superiores Federais, localizadas nos Estados; 

    c) Instituto Benjamim Constant; 

    d) Escola Nacional de Belas Artes; 
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    e) Instituto Nacional de Música; 

    f) Instituto Nacional de Surdos-Mudos; 

    g) Colégio Pedro II (Interno e Externato): 

    h) Biblioteca Nacional; 

    i) Museu Nacional; 

    j) Museu Histórico Nacional; 

    k) Casa de Rui Barbosa; 

    l) Escolas de Aprendizes Artífices; 

    m) Escola Normal de Artes e Ofícios Venceslau Braz; 

    n) Observatório Nacional; e 

    o) Superintendência dos Estabelecimentos de Ensino Comercial. 

    II. Subordinados ao Departamento Nacional de Saude Pública: 

    Os serviços que dele atualmente fazem parte. 

    III. Constituindo o Departamento Nacional de Medicina Experimental: 

    a) Instituto Osvaldo Cruz; e 

    b) os estabelecimentos federais congêneres existentes no País. 

    IV. Constituindo o Departamento Nacional de Assistência. Pública: 

    Os serviços que atualmente estão incluídos na Assistência Hospitalar e, alem deles, os da 
Assistência a Psicopatas. 

    Parágrafo único. A organização ou reorganização dos serviços acima enumerados será, feita 
sem aumento de despesa em relação ao quantitativo total das verbas atuais, a não ser que, no 
orçamento de 1931, sejam a esse fim destinados recursos especiais. 

    Art. 4º Continuarão subordinados as competentes diretorias da Secretaria de Estado do 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores: 

    a) o Arquivo Nacional; 

    b) o Manicômio Judiciário; 

    c) a Escola 15 de Novembro; 

    d) a Escola João Luiz Alves; e, 

    e) o Instituto 7 de Setembro. 
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    Art. 5º Em virtude do desmembramento de várias dependências do atual Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores, o pessoal de sua respectiva Diretoria do Interior ficará reduzido 
ao seguinte: 

1 diretor-gerente; 

2 diretores de secção; 

3 primeiros oficiais (1 encarregado do arquivo da Secretaria de Estado); 

2 segundos oficiais; 

8 terceiros oficiais; e 

8 contínuos. 

    Parágrafo único. No arquivo da Secretaria de Estado continuarão a servir os atuais 
funcionários. 

    Art. 6º Para a Secretaria de Estado do Ministério dos Negócios da Educação e Saude 
Pública serão transferidos: 2 primeiros oficiais, 2 segundos oficiais e 2 terceiros oficiais que ora 
servem na Secretaria de Estado da Justiça e Negócios Interiores. 

    Art. 7º Para execução deste decreto serão expedidos os respectivos regulamentos. 

    Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1930, 109º da Independência e 42º da República. 

    GETULIO VARGAS. 

     Osvaldo Aranha. 

    J. F. de Assis Brasil. 

     Francisco Campos. 
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DECRETO N. 24.688 - DE 12 DE JULHO DE 1934 

    Reorganiza os serviços da Casa de Ruí Barbosa e dá outras, Providências 

    O Chefe do Govêrno Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, considerando a 
necessidade de imprimir maior eficiência á organização da Casa de Ruí Barbosa, que tem por 
objeto a conservação da biblioteca, do arquivo, a publicação das obras do grande brasileiro e a 
realização de cursos e conferências,  

    decreta: 

    Art. 1º O pessoal da Casa de Rui Barbosa, que perceberá os vencimentos constantes da 
tabela anexa, será o seguinte: 

    1 director (em comissão); 

    1 chefe do arquivo e das publicações; 

    1 porteiro-conservador. 

    2 serventes; 

    1 jardineiro. 

    Art. 2º O director, de livre escolha do Govêrno, exercerá o cargo em comissão. 

    Art. 3º O chefe do Arquivo e das Publicações deverá possuir habilitações especiais para o 
exercício do cargo. 

    Art. 4º As atribuições do pessoal serão determinadas, oportunamente, em regulamento. 

    Art. 5º O diretor promoverá, sempre que julgar conveniente, a realização de cursos ou 
conferências sôbre a vida e a obra de Ruí Barbosa, ou sôbre assuntos que com elas se 
relacionem. 

    Art. 6º O porteiro-conservador deverá residir nas dependências do próprio edifício. 

    Art. 7º A Casa conservar-se-á aberta á visita pública ás quintas e aos domingos, das 11 ás 
17 horas, ficando, porém, diariamente franqueados, para a consulta dos livros e documentos, a 
Bibliotéca e o Arquivo. 

    Art. 8º Fora dos dias aqui determinados, unicamente por autorização especial do diretor, 
poderão ser permitidas visitas ao estabelecimento. 

    Art. 9º Para atender á despesa, de que trata o presente decreto, no atual exercício, fica 
transferida da sub-consignação 13 - consignação Material da verba 2ª - título II - Faculdade de 
Direito de São Paulo, a quantia de dezoito contos, seiscentos e cincoenta mil réis 
(18:650$000), sendo 16:150$000 para o pessoal fixo e 2:500$000 para o Material, para a verba 
7ª - Casa de Ruí Barbosa - art. 5º do decreto n. 24.167, de 25 de abril de 1934. 

    Parágrafo úncio. O ministro da Educação e Saúde Pública fica autorizado a organizar a 
respectiva tabela, afim de ser submetida ao registro do Tribunal de Contas. 
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  Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

   

 Rio de Janeiro, 12 de julho de 1934, 113º da independência e 46º da República. 

 

    Getulio Vargas. 

    

 Washington F. Pires. 

 

Tabela do pessoal fixo a que se refere o art. 1º 

1- diretor............................................................. 16:000$000 8:000$000 24:000$000 

1 chefe do Arquivo e das Publicações.............. 12:000$000 6:000$000 18:000$000 

1 porteiro-conservador...................................... 4:800$000 1:200$000 7:200$000 

1 jardineiro....................................................... 1:600$000  800$000 2:400$000 

          

    Rio de Janeiro, 12 de julho de 1934. - Washington F. Pires. 
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LEI N. 378 - DE 13 DE JANEIRO DE 1937 

    

 Dá nova, organização ao Ministerio da Educação e Saude Publica 

    O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 

    Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sancciono a seguinte lei: 

 

CAPITULO I 

INTRODUCÇÃO 

    Art. 1º O Ministerio da Educação e Saude Publica passa a denominar-se Ministerio da 
Educação e Saude. 

    Art. 2º Compete ao Ministerio da Educação e Saude exercer, na esphera federal, a 
administração das actividades relativas: 

    a) á educação escolar e á educação extra-escolar ;  

    b) á saude publica e á assistencia medico-social. 

    Art. 3º O Ministerio da Educação e Saude constituir-se-á dos seguintes orgãos : 

    a)orgãos de direcção; 

    b)orgãos de execução. 

    Paragrapho unico. Haverá, ainda, orgãos de cooperação, que funccionarão, junto ao 
Ministerio, para assistil-o nas suas actividades. 

    Art. 4º Fica o territorio do paiz, para effeito da administração dos serviços do Ministerio da 
Educação e Saude, dividido em oito regiões, a saber: 

    a) 1ª Região, constituida pelo Districto Federal e pelo Estado do Rio de Janeiro; 

    b) 2ª Região, constituida pelo Territorio do Acre e pelos Estados do Amazonas e Pará; 

    c) 3ª Região, constituida pelos Estados do Maranhão, Piauhy e Ceará; 

    d) 4ª Região, constituida pelos Estados do Rio Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco e 
Alagoas; 

    e) 5ª Região, constituida pelos Estados de Sergipe, Bahia e Espírito Santo; 

    f) 6ª Região, constituida pelos Estados de São Paulo e Matto Grosso; 

    g) 7ª Região, constituida pelos Estados do Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul; 

    h) 8ª Região, constituida pelos Estados de Minas Geraes e Goyaz. 
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CAPITULO II 

DOS ORGÃOS DE DIRECÇÃO 

 

SECÇÃO I 

Disposição preliminar 

    Art. 5º Os orgãos de direcção, cujo conjuncto fórma a Secretaria do Estado, são os 
seguintes: 

    a) Gabinete do Ministro; 

    b) orgãos de administração geral; 

    c) orgãos de administração especial; 

    d) orgãos complementares. 

 

SECÇÃO II 

Do Gabinete do Ministro 

    Art. 6º Ao Gabinete do Ministro, dirigido por um chefe de gabinete, incumbirá a execução do 
expediente relacionado immediatamente com o Ministro. 

    Paragrapho unico. O pessoal do Gabinete do Ministro será da confiança immediata do 
Ministro, e de nomeação deste. 

 

SECÇÃO III 

Dos orgãos de administração geral 

    Art. 7º Os orgãos de administração geral são os seguintes: 

    a) Directoria de Pessoal; 

    b) Directoria de Contabilidade. 

    § 1º A' Directoria de Pessoal incumbirá o expediente concernente á administração do 
pessoal. 

    § 2º A' Directoria de Contabilidade incumbirá o expediente relativo á execução da 
contabilidade e á administração do material. 
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SECÇÃO IV 

Dos orgãos de administração especial 

    Art. 8º Os orgãos de administração especial são os seguintes: 

    a) Departamento Nacional de Educação;  

    b) Departamento Nacional de Saude. 

    Paragrapho unico. Para collaborar, nas actividades do Departamento Nacional de Educação 
e do Departamento Nacional de Saude, funccionará a Directoria de Estatistica, subordinada 
directamente ao Ministro. 

    Art. 9º Ao Departamento Nacional de Educação caberá a administração das actividades 
relativas á educação escolar e á educação extraescolar, que sejam da attribuição do Ministerio. 

    Art. 10. O Departamento Nacional de Educação compor-se-á do gabinete do director geral, 
de um serviço de expediente e das oito seguintes divisões, cada uma a cargo de um director de 
comprovada competência: 

    a) Divisão de ensino Primario; 

    b) Divisão de Ensino Industrial; 

    c) Divisão de Ensino Commercial; 

    d) Divisão de Ensino Domestico; 

    e) Divisão de Ensino Secundario; 

    f) Divisão de Ensino Superior; 

    g) Divisão de Educação Extraescolar; 

    h) Divisão de Educação Physica. 

    Art. 11. Pela Divisão de Ensino Primario, Divisão de Ensino Industrial, Divisão de Ensino 
Commercial, Divisão de Ensino Domestico, Divisão de Ensino Secundario e Divisão de Ensino 
Superior correrá respectivamente, a administração das actividades relativas ao ensino primario, 
ao ensino industrial, ao ensino commercial, ao ensino domestico, ao ensino secundario e ao 
ensino superior. 

    Paragrapho unico. A administração das actividades relativas ao ensino normal e ao ensino 
emendativo, nas suas differentes modalidades, correrá pelas divisões que a ellas 
corresponderem. 

    Art. 12. Pela Divisão de Educação Extraescolar e divisão de Educação Physica correrá, 
respectivamente, a administração das actividades relativas á educação extraescolar e á 
educação physica. 

    Art. 13. Ao Departamento Nacional de Saude incumbirá a administração das actividades 
relativas á saude publica e á assistencia medico-social, que sejam da competencia do 
Ministerio. 
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    Art. 14. O Departamento Nacional de Saude compor-se-á do gabinete do director geral, de 
um serviço de expediente e das quatro seguintes divisões, cada uma a cargo de um director 
reconhecidamente especializado : 

    a) Divisão de Saude Publica; 

    b) Divisão de Assistencia Hospitalar; 

    c) Divisão de Assistencia a Psychopathas; 

    d) Divisão de Amparo á Maternidade e á Infancia. 

    Art. 15. Pela Divisão de Saude Publica correrá a direcção dos serviços relativos á saude 
publica, de caracter nacional, bem como dos que, de caracter local, sejam executados pela 
União. Competir-lhe-á ainda promover a cooperação da União nos serviços locaes, por meio do 
auxilio e da subvenção federaes, fiscalizando o emprego dos recursos concedidos. 

    Art. 16. Pela Divisão de Assistencia Hospitalar correrá a direcção dos serviços relativos á 
assistencia hospitalar, de caracter nacional, bem como dos que, de caracter local, sejam 
executados pela União. Competir-lhe-á, ainda, promover a cooperação da União nos serviços 
locaes, por meio do auxilio e da subvenção federaes, fiscalizando o emprego dos recursos 
concedidos. 

    Art. 17. Pela Divisão de Assistencia a Psychopathas correrá a direcção dos serviços 
relativos á assistencia a Psychopathas e á prophylaxia mental, de caracter nacional, bem como 
dos que, de caracter local, sejam executados pela União competir-lhe-á ainda promover a 
cooperação da União nos serviços locaes, por meio do auxilio e da subvenção federaes 
fiscalizando o emprego dos recursos concedidos. 

    Art. 18. Pela Divisão de Amparo á Maternidade e á Infancia correrá a direcção dos serviços 
relativos ao amparo á maternidade e á saude da criança, de caracter nacional, bem como dos 
que, de caracter local, sejam executados pela União Competir-lhe-á ainda promover a 
cooperação da União nos serviços locaes, por meio do auxilio e da subvenção federaes, 
fiscalizando o emprego dos recursos concedidos. 

    Art. 19. A' Directoria de Estatística compete a organização da estatística dos assumptos da 
competencia do Ministerio, bem como a divulgação de seus resultados. 

 

SECÇÃO V 

Dos orgãos complementares 

    Art. 20. Os orgãos complementares são os seguintes: 

    a) Commissão de Efficiencia; 

     b) Serviço Jurídico; 

    c) Serviço de Publicidade;  

    d) Bibliotheca; 

    e) Serviço de Communicações;  
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    f) Portaria. 

    Art. 21. A Commissão de Efficiencia se destina a estudar e propor, permanentemente, as 
medidas que devam ser tomadas, para que a administração geral do Ministerio (organização 
do pessoal, do material e da contabilidade bem como o funccionamento burocratico) se faça 
com regularidade, rapidez e economia. 

    Art. 22. Ao Serviço Jurídico incumbe, nos trabalhos do Ministerio, o estudo de toda a materia 
que envolva indagação de natureza jurídica. 

    Art. 23. O Serviço de Publicidade tem por objecto fazer, de modo permanente, a divulgação, 
por todos os meios de publicidade, dos assumptos do Ministerio, que devam ser levados ao 
conhecimento do publico, bem como promover a collecta de dados para a feitura do relatorio 
annual do Ministro e de outras publicações do mesmo genero. 

    Art. 24. A' Bibliotheca incumbe fazer a acquisição, a classificação, a guarda e a conservação 
dos livros e demais; impressos necessarios aos trabalhos da Secretaria do Estado. 

    Art. 25. O Serviço de communicações se destina a promover as communicações internas e 
externas dos orgãos direcção. 

    Art. 26. A' Portaria compete fazer a guarda, a conservação e a limpeza das dependencias 
destinadas aos orgãos de direcção. 

 

CAPITULO III 

DOS ORGÃOS DE EXECUÇÃO 

 

SECÇÃO I  

Disposição preliminar 

    Art. 27. Os orgãos de execução são os seguintes: 

    a) serviços intermediarios; 

    b) serviços relativos á educação;  

    c) serviços relativos á saude;  

    d) serviços auxiliares. 

 

 

SECÇÃO II 

Dos serviços intermediarios 
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    Art. 28. Os serviços intermediarios são as seguintes: 

    a) delegacias federaes de educação; 

    b) delegacias federaes de saude. 

    Art. 29. Em cada uma das regiões de que trata o art. 4º desta lei serão estabelecidas uma 
delegacia federal de educação e uma delegacia federal de saude. 

    § 1º Na 1ª Região não será estabelecida a delegacia federal de saude, ficando, ahi, as 
funcções a ella concernentes directamente a cargo do Departamento Nacional de Saude. 

    § 2º As delegacias terão suas sédes, respectivamente, nas seguintes cidades : Rio de 
Janeiro, Belém, Fortaleza, Recife, Cidade do Salvador, São Paulo, Porto Alegre e Bello 
Horizonte. 

    § 3º poderão ser creadas sub-delegacias federaes de educação e sub-delegacias federaes 
de saude nos Estados, que não forem séde de região e no Territorio do Acre 

    Art. 30. A's delegacias federaes de educação competirá fazer a inspecção dos serviços 
federaes de educação, promover a fiscalização dos estabelecimentos de ensino reconhecidos 
federalmente, e ainda exercer as actividades que se tornarem necessarias á effectivação da 
collaboração da União nos serviços locaes de educação escolar e de educação extraescolar. 

    § 1º Estas delegacias serão dirigidas por delegados federaes de educação, que serão 
auxiliados por technicos de educação. 

    § 2º Os inspectores de ensino ficarão incorporados ás delegacias federaes de educação. 

    Art. 31. A's delegacias federais de saude competirá fazer a inspecção dos serviços federaes 
de saude, e ainda superintender as actividades que se tornarem necessarias á effectivação da 
collaboração da União nos serviços locaes de saude publica e de assistencia medico-social. 

    Paragrapho unico. Estas delegacias serão dirigidas por delegados federaes de saude, que 
serão auxiliados por medicas sanitaristas, medicas clínicos e medicas psychiatras. 

    Art. 32 - Vetado. 

 

 

SECÇÃO III 

Dos serviços relativos á educação  

    1) Disposição geral 

    Art. 33. Os serviços relativos á educação, orgãos destinados a executar actividades de, 
educação escolar ou de educação extraescolar, são os constantes da presente lei e os que 
posteriormente venham a ser instituídos. 

    Paragrapho unico. Taes serviços serão regulados por leis especiaes, ficando, porém, desde 
já, estabelecidas as disposições dos artigos que se seguem. 

 123  



     2) Instituições de educação escolar 

    Art. 34. A Universidade do Rio de Janeiro e a Universidade Technica Federal se reunirão 
para formar a Universidade do Brasil. 

    Art. 35. Além da Universidade do Brasil, manterá a União, como serviços publicos federaes, 
os seguintes estabelecimentos de ensino superior ; Faculdade de Direito do Recife, Faculdade 
de Direito do Ceará, Faculdade da Medicina da Bahia, Faculdade de medicina de Porto Alegre 
e Escola Polytechnica da Bahia. 

    Art. 36. O Collegio Pedro II é mantido como estabelecimento padrão do ensino secundario, 
fundamental e complementar. 

    Art. 37. A Escola Normal de Artes e Officios Wencesláo Braz e as escolas de aprendizes 
artífices, mantidas pela União, serão transformadas em lyceus, destinados ao ensino 
profissional, de todos os ramos e gráos. 

    Paragrapho unico. Novos lyceus serão instituidos, para propagação do ensino profissional, 
dos varios ramos e gráos, por todo o territorio do Paiz. 

    Art. 38. São mantidos o Instituto Benjamim Constant e o Instituto Nacional de Surdos 
Mudos, destinados ao ensino commum e especializado, respectivamente, para cégos e para 
surdos-mudos, e ainda como centros de pesquisa pedagogicas, funccionando, neste ultimo 
caso, como orgãos collaboradores do Instituto Nacional de Pedagogia. 

    Art. 39. Fica creado o Instituto Nacional de Pedagogia, destinado a realizar pesquisas sobre 
os problemas do ensino, nos seus differentes aspectos. 

    Paragrapho unico. Fica instituida, como parte integrante do Instituto Nacional de Pedagogia, 
a Commissão de Litetura Infantil, que terá por objectivo estudar o problema da literatura 
destinada ás crianças e aos adolescentes. 

    Art. 40. Fica creado o Instituto Nacional de Cinema Educativo, destinado a promover e 
orientar a utilização da cineamatographia, especialmente como processo auxiliar do ensino, e 
ainda como meio de educação popular em geral. 

    3) Instituições de educação extraescolar 

    Art. 41. Fica mantido o Instituto Oswaldo Cruz, como instituição de caracter 
scientifico, destinada á realização de pesquisas no domínio da pathologia experimental e de 
outros ramos da biologia. 

    Art. 42. O Observatorios Nacional fica constituido de cinco orgãos, a saber : 

    a) dois observatorios, sendo um delles o que se acha instalado no Districto Federal, e o 
outro a ser installado em montanha; 

    b) tres estações magneticas, sendo uma dellas a que se acha installada na cidade de 
Vassouras (Estado do Rio de Janeiro) e as outras duas a serem installadas, uma no norte e 
outra no sul do Paiz. 

    Art. 43. Fica mantida a Bibliotheca Nacional, com as attribuições que ora lhe competem. 

    § 1º Fica creada, na Bibliotheca Nacional, para leitura de cegos, uma secção Braille, que 
será dirigida por um cego de comprovada competencia. 

    § 2º Na Bibliotheca Nacional, será mantido o curso de bibliotheconomia ali existente. 
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    Art. 44. Fica creado o Instituto Cayrú, que terá por finalidade organizar e publicar a 
Encyclopedia Brasileira. 

    Art. 45. A Casa de Ruy Barbosa se mantém com o objectivo de cultuar a memoria de Ruy 
Barbosa, velando pela sua bibliotheca e todos os objectos que lhe pertenceram, e promovendo 
a publicação de seu archivo e de suas obras completas. 

    Art. 46. Fica creado o Serviço do Patrimonio Historico e Artístico Nacional, com a finalidade 
de promover, em todo o Paiz e de modo permanente, o tombamento, a conservação, o 
enriquecimento e o conhecimento do patrimonio historico e artístico nacional. 

    § 1º O Serviço do Patrimonio Historico e Artístico Nacional terá, além de outros orgãos que 
se tornarem necessarios ao seu funccionamento, o Conselho Consultivo. 

    § 2º O Conselho Consultivo se constituirá do director do Serviço do Patrimonio Historico e 
Artistico Nacional, dos directores dos museus nacionaes de coisas historicas ou artísticas, e de 
mais dez membros, nomeados pelo Presidente da Republica. 

    § 3º O Museu Historico Nacional, o Museu Nacional de Bellas Artes e outros museus 
nacionaes de coisas historicas ou artísticas, que forem creados, cooperarão nas actividades do 
Serviço do Patrimonio Historico e Artistico Nacional, pela fórma que fôr estabelecida em 
regulamento. 

    Art. 47. O Museu Historico Nacional é mantido como estabelecimento destinado á guarda, 
conservação e exposição das relíquias referentes ao passado do Paiz e pertencentes ao 
patrimonio federal. 

    Paragrapho unico. No Museu Historico Nacional funccionará o curso de museologia alli 
existente. 

    Art. 48. Fica creado o Museu Nacional de Bellas Artes, destinado a recolher, conservar e 
expor as obras de arte pertencentes ao patrimonio federal. 

    Art. 49. Fica instituída, como orgão de caracter permanente, a Commissão de Theatro 
Nacional, a que competirá estudar, em todos os seus aspectos, o problema do theatro 
nacional, e propôr ao Governo as medidas que devam ser tomadas para a sua conveniente 
solução. 

    Art. 50. Fica instituido o Serviço de Radiodiffusão Educativa, destinado a promover, 
permanentemente, a irradiação de programmas de caracter educativo. 

    Paragrapho unico. Uma vez organizado o Serviço de Radiodiffusão Educativa, ficam as 
estações radiodiffusoras, que funccionem em todo o Paiz, obrigadas a transmittir, em cada dia, 
durante dez minutos, no mínimo, seguidos ou parcellados, textos educativos, elaborados pelo 
Ministerio da educação e Saude, sendo pelo menos metade do tempo de irradiação nocturna. 

 

 

SECÇÃO IV 

Dos serviços relativos á saude  

    1) Disposição geral 
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    Art. 51. Os serviços relativos á saude, orgãos destinados a executar actividades de saude 
publica ou de assistencia medico-social, são os constantes da presente lei e os que 
posteriormente venham a ser instituidos. 

    Paragrapho unico. Taes serviços serão regulados por leis, especiaes, ficando, porém, desde 
já, estabelecidas as disposições dos artigos que se seguem. 

    2) Serviços destinados á investigação 

    Art. 52. Fica creado o Instituto Nacional de Saude Publica, destinado a realizar, de modo 
systematico e permanente, estudos, inqueritos e pesquisas sobre os assumptos de saude 
publica de interesse para o Paiz. 

    Art. 53 - Vetado. 

    Art. 54. Fica creado o Instituto Nacional de Puericultura, destinado a realizar estudos, 
inqueritos e pesquisas sobre os problemas relativos á maternidade e á saude da criança. 

    3) Serviços de saude do Districto Federal 

    Art. 55. O serviço de aguas e o serviço de esgotos do Districto Federal serão mantidos 
como serviços publicos federaes, ficando a cargo do Serviço de Aguas e Esgotos do Districto 
Federal. 

    Art. 56. As actividades sanitarias do Districto Federal serão executadas pelo Serviço de 
Saude Publica do Districto Federal, que constará dos seguintes orgãos centraes; 

    a) Laboratorio de Saude Publica; 

    5) Inspectoria da Alimentação; 

    c) Inspectoria dos Centros de Saude; 

    d) Inspectoria dos Serviços Especiaes; 

    e) Inspectoria de Engenharia Sanitaria. 

    § 1º Ao Laboratorio de Saude Publica caberá a realização de exames necessarios aos 
serviços de saude publica do Districto Federal. 

    § 2º A' Inspectoria da Alimentação competirá fiscalizar os mercados, matadouros, centros de 
producção e beneficiamento do leite, bem como o transporte e o commercio em grosso dos 
generos alimentícios, além de fazer instituir e fiscalizar, em estabelecimentos publicos e 
privados sob regime de internamento, a pratica da bôa alimentação. 

    § 3º A Inspectoria dos Centros de Saude exercerá, por intermedio de seus orgãos districtaes 
e sob feição primacialmente educativo-prophylatica, as actividades sanitarias relativas ás 
doenças contagiosas (inclusive tuberculose, lepra e doenças venereas), ao cancer, á hygiene 
da criança, á hygiene mental, aos exames de saude, á hygiene do trabalho e ainda á 
fiscalização do commercio a varejo dos generos alimentícios, á policia sanitaria, aos serviços 
auxiliares de laboratorio e de bio-estatística. As actividades relativas á hygiene da criança, 
quando ministradas nos centros de saude, serão orientadas, dirigidas e executadas pela 
Divisão do Amparo á Maternidade e á Infancia, por intermedio do Serviço de Puericultura do 
Districto Federal. 

    § 4º A Inspectoria dos Serviços Especiaes terá a seu cargo os serviços que não fôr 
conveniente realizar nos centros de saude. 
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    § 5º A Inspectoria de Engenharia Sanitaria terá a seu cargo a direcção e a execução de 
todos os serviços de engenharia sanitaria do Districto Federal, em collaboração com a 
Inspectoria dos Centros de Saude e a Inspectoria dos Serviços Especiaes. 

    § 6º O hospital-colonia de Curupaity e o Preventorio Paula andido ficam encorporados ao 
Serviço de Saude Publica do Districto Federal. 

    § 7º Fica creado, no Serviço de Saude Publica do Districto Federal um serviço de elucidação 
de diagnostico, no qual terão exercício um medico sanitarista e um medico clinico, incumbidos, 
sempre que fôr necessario, da apurarão diagnostica dos casos de lepra que occorram no 
Districto Federal. 

    Art. 57 - Vetado. 

    Art. 58. Para attender ás necessidades relativas á assistencia hospitalar, no Districto 
Federal, fica constituido o Serviço de Assistencia Hospitalar do Districto Federal, de que farão 
parte o Hospital Estacio de Sá, o Hospital São Francisco de Assis, o Hospital Pedro II e outros 
serviços que venham a ser instituidos com a mesma finalidade. 

    Paragrapho unico. Fica creado, no Serviço de Assistencia Hospitalar do Districto Federal, 
um centro de cancerologia, destinado á prophylaxia e ao tratamento do cancer. 

    Art. 59. As actividades relativas á assistencia a psychopathas, no Districto Federal serão 
executadas pelo Serviço de Assistencia a Psychopathas do Districto Federal, composto dos 
seguintes orgãos: 

     a) Hospital Psychiatrico; 

     b) Instituto de Neuro-Syphilis; 

     c) Colonia Juliano Moreira; 

     d) Colonia Gustavo Riedel; 

    e) Manicomio Judiciario. 

    Art. 60. Para attender ás necessidades relativas ao amparo á maternidade e á saude da 
criança, no Districto Federal, fica creado o serviço de Puericultura do Districto Federal. 

    § 1º As actividades concernentes á prophylaxia da tuberculose e da lepra, que disserem 
respeito á criança, ficam na dependencia do Serviço de Saude Publica do Districto Federal. 

    § 2º Uma vez installado o Hospital das Clinicas da Universidade do Brasil, a Maternidade 
das Laranjeiras passará para o Serviço de Puericultura do Districto Federal. 

    4) Serviços de saude de todo o Paiz 

    Art. 61. Para promover o desenvolvimento da cultura sanitaria do povo, pela divulgação de 
conhecimentos de hygiene individual e de saude publica, inclusive os relativos á criança, 
haverá o Serviço de Propaganda e Educação Sanitaria, que passa a substituir a Secção de 
Informações, Propaganda e Educação Sanitaria, da actual Directoria Nacional de Saude e 
Assistencia Medico-Social. 

    Art. 62. Os serviços sanitarios relativos aos portos do paiz e a marinha mercante constituirão 
o Serviço de Saude dos Portos. 
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    Art. 63. Fica instituído o Serviço Anti-venereo das Fronteiras, destinado exclusivamente ao 
cumprimento de obrigações internacionaes, e que se constituirá somente de pessoal 
extranumerario. 

    Art. 64. O Serviço de Febre Amarella, destinado á prophylaxia da febre amarella, em todo o 
paiz, ora realizado com a cooperação da Fundação Rockfeller, passará, quando, a criterio do 
Poder Executivo não fôr mais renovado o contracto com a quella instituição, a ser directamente 
executado pelo Ministerio da Educação e Saude, de accordo com o disposto no art. 65, desta 
lei. 

    Art. 65. A' medida que se forem organizando os planos nacionaes de combate ás grandes 
endemias do paiz, dar-lhes-á o Ministerio da Educação e Saude immediata e progressiva 
execução, mediante o estabelecimento de serviços especiaes, destinados á realização dos 
planos traçados, que serão custeados e dirigidos technica e administrativamente pela União, 
salvo nas zonas em que os governos locaes possam executal-os, com ou sem o auxilio federal. 

 

 

SECCÇÃO V 

Dos serviços auxiliares 

    Art. 66. Os serviços auxiliares são os seguintes: 

    a) Serviço de Obras; 

    b) Serviço de Transportes;  

    c) Serviço Graphico. 

    § 1º Os dois primeiros serviços ,passam desde logo a substituir a actual Superintendencia 
de Obras e Transportes, cujas funções a elles se transferem. 

    § 2º Destina-se o Serviço ´Graphico a realizar trabalhos typographicos e outros congeneres 
e se constituirá inicialmente da reunião dos serviços de typographia ora existentes em varias 
repartições do Ministerio. 

 

CAPITULO IV 

DOS ORGÃOS DE COOPERAÇÃO 

    Art. 67. Além do Conselho Nacional de Educação, assistirá o Ministerio o Conselho Nacional 
de Saude. 

    Paragrapho unico. A composição, o funccionamento e a competencia do Conselho Nacional 
de Educação constam da lei n. 174, de 6 de janeiro de 1936, ficando revoltadas as expressões 
"com approvação do Senado Federal do seu artigo 

    3º; a composição, o funcionamento e a competência de Consemo Nacional de Saude 
constarão de lei especial. 
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CAPITULO V 

DOS FUNCCIONARIOS 

    Art. 68. Os cargos publicos, existentes no Ministerio da Educação e Saude, formarão os 
seguintes oito quadros: 

    a) Quadro I, comprehendendo os serviços localizados na 1ª Região: 

    b) Quadro II, comprehendendo os serviços localizados na 2ª Região; 

    c) Quadro III, comprehendendo os serviços localizados na 3ª Região; 

    d) Quadro IV, comprehendendo os serviços localizados na 4ª Região; 

    e) Quadro V, comprehendendo os serviços localizados na 5ª Região; 

    f) Quadro VI, comprehendendo os serviços localizados na 6ª Região; 

    g) Quadro VII, comprehendendo os serviços localizados na 7ª Região; 

    h) Quadro VIII, comprehendendo os serviços localizados na 8ª Região. 

    Art. 69. Os serviços do Ministerio da Educação e Saude serão executados : 

    a) pelos funccionarios em commissão e effectivos, que são aquelles cujos cargos constam 
das tabellas annexas á lei n. 284, de 28 de outubro de 1936 (Ministerio da Educação e Saude 
Publica), com as addições, suppressões e transformações feitas pela presente lei; 

    b) pelo pessoal extranumerario. 

    Art. 70. Ficam creados, no quadro I, os seguintes cargos effectivos: 2 medicos sanitaristas 
da classe M; 4 medicos sanitaristas da classe L; 4 medicos sanitaristas da classe K; 3 officiaes 
administrativos da classe L; 10 officiaes administrativos da classe J; 8 technicos de educação 
da classe L; 16 technicos de educação da classe K; 20 technicos de educação da classe J ; 24 
technicos de educação da classe I; 1 tachygrapho da classe J; 1 tachygrapho da classe I; 1 
desenhista da classe G; 3 desenhistas da classe F; 1 Bibliothecario da classe F; 1 archivista da 
classe F; 1 conservador da classe J; 2 conservadores da classe I; 3 conservadores da classe 
H; 4 conservadores da classe G; e 5 zeladores da classe C. 

    Art. 71 - Vetado. 

    Art. 72. Ficam creados, no quadro I, os seguintes cargos em commissão : 1 director do 
padrão P (Serviço de Aguas e Esgotos do Districto Federal) ; 12 directores de divisão do 
padrão N (Departamento Nacional de Educação e Departamento Nacional de Saude) 1 
consultor jurídico do padrão N (Serviço Jurídico) ; 7 directores do padrão N (Instituto Nacional 
de Pedagogia, Instituto Nacional de Cinema Educativo, Serviço do Patrimonio Historico e 
Artístico Nacional. Instituto Nacional de Saude Publica. Instituto Nacional de Puericultura, 
Serviço de Propaganda e Educação Sanitaria e Serviço de Saude Publica do Districto Federal) 
; 1 director do padrão M (Instituto Cayrú) ; 1 inspector do padrão M (Serviço de Saude Publica 
do Districto Federal) ; 4 directores do padrão L (Museu Nacional de Bellas Artes, Serviço de 
Radio-diffusão Educativa, Hospital Psychiatrico e Hospital Estacio de Sá) : 2 chefes de serviço 
do padrão L (Serviço de Publicidade e Serviço de Communicações) ; 1 superintendente do 
padrão L (Serviço de Transportes) ; e 1 superintendente do padrão K (Serviço Graphico). 
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    Art. 73. Ficam creados em cada um dos quadros II, III; IV, V, VI, VII e VIII os seguintes 
cargos effectivos: 4 technicos de educação da classe K; 1 medico sanitarista da classe K; 1 
medico clinico da classe K; P, dactylographos da classe D; e 2 serventes da classe B; e ainda 
os seguintes cargos em commissão : 1 delegado federal de educação do padrão M e 1 
delegado federal de saude do padrão M. 

    Paragrapho unico. Fica ainda creado, no quadro I, como cargo em commissão, 1 delegado 
federal de educação do padrão M. 

    Art. 74. Ficam extinctos, no quadro l, os seguintes cargos em commissão: 1 inspector 
(Inspectoria de Aguas e :Esgotos) ; 17 directores (Secção Technica Geral de Saude Publica, 
Secção Technica Geral de Assistencia Medico-Social, "Secção de Informações, Propaganda e 
Educação Sanitaria, Directoria de Defesa Sanitaria Internacional e da Capital da Republica, 
Directoria dos Serviços Sanitarios nos Estados, Directoria de Assistencia a Psychopathas e 
Prophylaxia Mental, Directoria de Assistencia Hospitalar, Directoria de Protecção á 
Maternidade e á Infancia, Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito, Faculdade de 
Odontologia, Instituto Nacional de Musica, Escola Nacional de Bellas Artes, Escola 
Polytechnica, Escola Nacional de Chimica, Collegio Pedro II, internato, e Collegio Pedro II, 
externato) ; 4 inspectores (Inspectoria Geral do Ensino Superior, Inspectoria Geral do Ensino 
Secundario, Inspectoria Geral do Ensino Commercial e Inspectoria de Fiscalização do 
Exercício Profissional) ; e 1 superintendente (Superintendencia do Ensino Industrial). 

    Paragrapho unico. Fica extincto, no quadro VIII, o cargo de um director em commissão 
(Escola de Minas), 

    Art. 75. Fica incluido, no quadro I, entre os cargos: que ficarão extinctos á medida que 
vagarem, um de director (Secção Technica Geral de Saude Publica) do padrão N. 

    Art. 76. O provimento de qualquer cargo ou funcção no Ministerio da Educação e Saude não 
poderá ser feito senão em virtude de nomeação do Presidente da Republica ou de contracto do 
Ministro, nos termos da legislação vigente; sendo vedado, por conta de dotações 
orçamentarias, qualquer pagamento a pessoal que não tiver sido admittido por esta fórma. 

    Paragrapho unico. Exceptuam-se os extranumerarios (diaristas e tarefeiros), admittidos para 
a execução de obras. 

    Art. 77. Todos os cargos em commissão serão de livre nomeação do Presidente da 
Republica, que escolherá os respectivos titulares dentre pessoas de reconhecida competencia. 

    Art. 78. Os delegados federaes de educação serão escolhidos dentre os technicos de 
educação e os delegados federaes de saude, dentre os medicos sanitaristas e os medicas 
clínicos, do Ministerio da Educação e Saude. 

    Art. 79. Os medicos sanitaristas das delegacias federaes de saude deverão ser diplomados 
por cursos especializados, officiaes ou equiparados. 

    Art. 80 - Vetado. 

    Art. 81. O Serviço de Saude dos Portos ficará sob a direcção do antigo Inspector Geral de 
Saude do Porto do Rio de Janeiro, ora medico sanitarista da classe M. 

    Art. 82 - Vetado. 

    Art. 83. E' obrigado a trabalhar, no serviço da respectiva repartição, pelo menos seis horas, 
em cada dia util, salvo aos sabbados, em que o expediente poderá ser reduzido a tres horas, o 
pessoal administrativo de todo o Ministerio da Educação e Saude, bem como todo o demais 
pessoal da Secretaria de Estado. 
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    Art. 84. Estarão sujeitos ao regime de tempo integral os delegados federaes de educação e 
os delegados federaes de saude, bem como os technicos de educação, os medir os 
sanitaristas, os medicas clínicos e os medicos psychiatras, que com elles trabalhem. 

    Art. 85. Quando, em virtude de lei, a direcção de um serviço não fôr attribuida a cargo em 
commissão, mas couber a funccionario, effectivo ou em commissão, do mesmo serviço, poder-
se-á pagar-lhe uma gratificação de funcção, que igualmente deve ser estabelecida por lei. 

    Art. 86. Fica estabelecida, para cada um dos directores dos seguintes estabelecimentos de 
ensino: Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito, Faculdade de Odontologia, Escola de 
Minas, Instituto Nacional de Musica e Escola Nacional de Bellas Artes (da actual Universidade 
do Rio de Janeiro), Escola Polytechnica e Escola Nacional de Chimica (da actual Universidade 
Technica Federal), Collegio Pedro II (internato) e Collegio Pedro II (externato), a gratificação de 
funcção de 9:600$000 annuaes. 

 

CAPITULO VI 

DAS FÓRMAS DE ACÇÃO DA UNIÃO 

    Art. 87. A União exercerá, com relação aos problemas da educação e da saude, acção 
propria e acção suppletiva. 

    Art. 88. A União exercerá a acção propria, em qualquer ponto do Paiz, instituindo, mantendo 
e dirigindo os serviços de educação e de saude que sejam caracteristicamente de necessidade 
ou conveniencia de alcance nacional. 

    Art. 89. A União exercerá a acção suppletiva, em qualquer ponto do Paiz, onde se faça 
necessaria por deficiencia de iniciativa ou de recursos, e, observadas as disposições 
constititucionaes, o fará, quer de maneira directa, instituindo, mantendo ou dirigindo serviços de 
educação e de saude, quer de maneira indirecta, concedendo aos Estados ou ás instituições 
particulares, respectivamente, o auxilio ou a subvenção federaes. 

    Paragrapho unico. Leis especiaes estabelecerão as condições e o processo por que será 
exercida a acção suppletiva da União. 

    Art. 90. Ficam instituidas a Conferencia Nacional de Educação e a Conferencia Nacional de 
Saude, destinadas a facilitar ao Governo Federal o conhecimento das actividades 
concernentes á educação e á saude, realizadas em todo o Paiz, e a oriental-o na execução dos 
serviços locaes de educação e de saude, bem como na concessão do auxilio e da subvenção 
federaes. 

    Paragrapho unico. A Conferencia Nacional de Educação e a Conferencia Nacional de Saude 
serão convocadas pelo Presidente da Republica, com intervallos maximos de dois armas, 
nellas tomando parte autoridades administrativas que representem o Ministerio da Educação e 
Saude e os governos dos Estados, do Districto Federal e do Territorio da Acre. 

 

CAPITULO VII 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 
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    Art. 91. Serão constituídos, para as despesas dos serviços de educação e de fraude, 
realizadas pelo Ministerio dois fundos especiaes: o Fundo Nacional de Educação e o Fundo 
Nacional de fraude. 

    Art. 92. O Fundo Nacional de Educação constituir-se-á dos recursos a que se refere a 
Constituição, art. 157, § 1º. 

    Art. 93. O Fundo Nacional de Saude constituir-se-á dos recursos especiaes, ora destinados 
aos serviços de saude publica e assistencia medico-social, e de outros que, para o mesmo fim, 
venham a ser creados. 

    Art. 94. Os fundos instituídos nos artigos anteriores serão regulados por leis especiaes. 

 

CAPITULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

    Art. 95. Os orgãos de execução estarão subordinados ao Ministro, quer directamente, quer 
por intermedio dos directores dos orgãos de administração geral ou dos orgãos de 
administração especial (arts. 7º e 8º desta lei) . 

    Art. 96. Nenhuma despesa se fará, em qualquer serviço do Ministerio da Educação e Saude, 
em virtude de orçamento interno, á parte. 

    Paragrapho unico. A renda de qualquer serviço se incorporará obrigatoriamente ao 
orçamento da receita, incluindo-se no da despesa as dotações necessarias ao custeio de todas 
as suas actividades. 

    Art. 97. A Divisão de Saude Publica, a Divisão de Assistencia Hospitalar, a Divisão de 
Assistencia a Psychopathas e a Divisão de Amparo á Maternidade e á Infancia, do 
Departamento Nacional de Saude organizarão um registro das actividades relativas aos 
assumptos de sua respectiva alçada, realizadas em todo o Paiz, ficando as delegacias 
federaes de fraude incumbidas da collecta de dados estatísticos para o mesmo, nas 
respectivas regiões. 

    Art. 98. As divisões, de que se compõe o Departamento Nacional de Educação, 
organizarão, com relação aos assumptos de sua respectiva competencia e por intermedio das 
delegacias federaes de educação, um registro da natureza do de que trata o artigo anterior. 

    Art. 99. Os orgãos de que se compõe o Ministerio da Educação e Saude manterão 
publicações periodicas e avulsas, que se subordinarão a planos que serão estabelecidos em 
regulamento. 

    Art. 100. Os estabelecimentos de ensino e quaesquer outras instituições destinadas a 
serviços de educação ou de saude só poderão adoptar, na sua denominação, os qualificativos 
"nacional" e "do Brasil", quando mantidos pela União, ou com autorização do Ministro da 
Educação e Saude, mediante parecer do Conselho Nacional de educação ou do Conselho 
Nacional de Saude. 

    Paragrapho unico. A violação do preceito deste artigo acarretará a multa de 5:000$000, que 
será imposta pelo Ministro. Se, imposta a multa, persistir a instituição multada na violação, ser-
lhe-á prohibido o funccionamento, por acto da mesma autoridade. 
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    Art. 101. Os serviços de amparo á maternidade e á infancia, realizados pelo Ministerio da 
Educação e Saude, bem como a fiscalização e a orientação dos mesmos, serão incumbidos de 
preferencia a mulheres habilitadas (Constituição, art. 121, § 3º). 

    Art. 102 - Vetado.  

    Art. 13 - Vetado.  

    Art. 104 - Vetado.  

    Art. 105 - Vetado. 

 

CAPITULO IX 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

    Art. 106. Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, por compra ou desapropriação por 
utilidade publica, para serviços de educação, os immoveis, situados no Districto Federal á rua 
General Canabarro ns. 280, 280-A, 306 e 308, correndo as despesas necessarias por conta da 
dotação de réis 86.803:193$400. constante da parte. III (Serviços e encargos diversas), verba 
23, sub-consignação n. 2, do orçamento do Ministerio da Educação e Saude, para 1937. 

    Art. 107. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar os immoveis ora occupados pelas 
escolas de aprendizes artífices e a ellas inadequados, aplicando o producto da alienação nas 
obras de edificação e na installação de novas escolas profissionaes. 

    Art. 108. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar os títulos disponiveis, pertencentes ao 
Instituto Benjamim Constant e ao Instituto Nacional de Surdos Mudos, empregando a 
importancia resultante nas obras de remodelação, respectivamente, desses estabelecimentos 
de ensino. 

    Art. 109. O pessoal pago pelas rendas dos patrimontos ora administrados pelo Instituto 
Benjamim Constant, pelo Instituto Nacional de Surdos Mudos, pelo Instituto Oswaldo Cruz pelo 
Instituto Nacional de Musica e pelo Serviço de Assistencia a Psychopathas do Districto Federal 
será aproveitado nos mesmos estabelecimentos, observada a legislação em vigor. 

    Art. 110. Fica o Poder Executivo autorizado a despender, no exercício de 1937, com a 
remuneração do pessoal, ora custeado pelos orçamentos internos do Instituto Benjamim 
Constant, do Instituto Nacional de Surdos Mudos, do Instituto Oswaldo Cruz, do Instituto 
Nacional de Musica e do Serviço de Assistencia a Psychopathas do   
Districto Federal, as importancias, respectivamente, de réis 82:480$000, 52:000$000 
780:000$000, 25:000$000 e 135:000$000. 

    Paragrapho unico. As despesas de que trata o presente artigo correrão por conta da dotação 
de 86.803:193$400, constante da parte III (Serviços e encargos diversos), verba 23ª, sub-
consignação n. 2, do orçamento do Ministerio da Educação e Saude, salvo a ultima, que 
correrá por conta da dotação de 6.733:000$000 constante da parte III (Serviços e encargos 
diversos), verba 1ª, sub-consignação n. 3, do orçamento do Ministerio da Educação e Saude. 

    Art. 111. Será applicado, no exercício de 1937, em serviços de educação, o saldo que fôr 
apurado, depois de ouvido o Ministerio da Fazenda, o restante da dotação de 6.000 :000$ 
constante da sub-consignação n. 28, da verba 1, do orçamento do Ministerio da Educação e 
Saude, para 1935, observado disposto no art. 121 desta lei. 
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    Art. 112. Fica revigorado, para o exercício de 1937, credito de 100:000$000, de que trata a 
lei n. 100, de 8 de outubro de 1935. 

    Art. 113. Ficam revigorados, para o exercício de 1937 os saldos, não applicados até 31 de 
dezembro de 1936, resultantes dos recursos de que trata a lei n. 184, de 13 de janeiro de 1936, 
sendo que o credito de 800:000$000, a que se refere o art. 2º da mencionada lei, será 
applicado n aconstrucção de um sanatorio para funccionarios publicos. 

    Art. 114. Fica o Poder Executivo autorizado a despender até a importancia de 
7.000:000$000, na construcção de sanatorios populares para tuberculosos, realizadas as 
operações de credito, que se tornarem necessarias. 

    Art. 115. Fica o Poder Executivo autorizado a fundir num só estabelecimento e a reunir num 
só local o internato e o externato do Collegio Pedro II, dotando-o das installações necessarias á 
plena efficiencia do ensino. 

    § 1º Haverá, no internato, uma secção masculina e outra feminina. 

    § 2º O programma de remodelação do Collegio Pedro II será organizado por uma 
commissão de professores do mesmo estabelecimento, nomeada pelo Ministro da Educação e 
Saude, e o respectivo projecto será mandado fazer por architecto de reconhecida competencia. 

    Art. 116. Fica o Poder Executivo autorizado a despender, no exercício de 1937, por conta da 
dotação de réis 38.013:200$000. constante da parte III (Serviços e encargos diversos), verba 
3ª, sub-consignação n. 2, do orçamento da Ministerio da Educação e Saude: 

    a) com as obras e installações do Instituto Nacional de Puericultura a importancia de 
3.000:000$000; 

    b) com a construcção, installação e manutenção, em todo o territorio nacional, de serviços 
destinados ao amparo á maternidade e á infancia (escolas de enfermagem e de serviço social, 
maternidades, abrigos maternaes, serviços de assistencia domiliciar, cantinas maternaes, 
crèches, lactarios, dispensarios, hospitaes, preventorios e serviços de vaccinação), a 
importancia de 8.000:000$000; 

    c) com os serviços de neuro-psychiatria infantil do Serviço de Assistencia a Psychopathas do 
Districto Federal, a quantia de 1.000 :000$000 

    Art. 117. Fica o Poder Executivo autorizado a despender, no exercício de 1937, por conta da 
dotação de réis 39.525:600$000, constante da parte III (Serviços e encargos diversos), verba 
23, sub-consignação n. 1, do orçamento do Ministerio da Educação e fraude, a importancia de 
10.000:000$000, na construcção e manutenção, nas zonas ruraes de todo o paiz, de escolas 
primarias e de escolas profissionaes destinadas ao preparo de trabalhadores para as 
actividades agrícolas. 

    Art. 118. Fica o Poder Executivo autorizado a despender, no exercício de 1937, por conta 
das dotações constantes da parte III (Serviços e encargos diversos), verba 23, 
subconsignações ns. 1 e 2 do orçamento do Ministerio da Educação e Saude, a importancia de 
3.000:000$000, para cooperar com os Estados na installação e manutenção de escolas 
primarias, nas zonas em que a acção suppletiva da União se tornar imprescindível. 

    Art. 119. Fica o Poder Executivo autorizado a despender, no exercício de 1937, por conta da 
dotação de réis 86.813 : 193$400, constante da parte III (Serviços e encargos diversos), verba 
23, sub-consignação n, 2, do orçamento do Ministerio da Educação e Saude: 

    a) com a construcção e installação do Instituto Nacional de Saude Publica, a quantia de 
600:000$000; 
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    b) com as despesas de organização do projecto e inicio das obras de construcção de novo 
edifício para o Collegio Pedro II, a quantia de 5.000:000$000; 

    c) com as despesas com a organização dos projectos e com as obras para a remodelação 
das escolas profissionaes, ora mantidas pela União, inclusive a Escola Normal de Artes e 
Officios Weneeslau Braz, a importancia de 8.000:000$000; 

    d) com as despesas com a organização dos projectos e com as obras de construcção de 
novas escolas profissionaes, a importancia de 5.000:000$000; 

    e) com as despesas necessarias á remodelação do edificio, actualmente occupado pela 
Escola Nacional de Bellas Artes, para nelle ser installado o Museu Nacional de Bellas Artes, a 
quantia de 800:000$000; 

    f) com as despesas necessarias á remodelação da Bibliotheca Nacional e do Museu 
Historico Nacional, respectivamente, as importancias de 300:000$000 e 300:000$000; 

    g) com as despesas necessarias ás obras e apparelhos para a remodelação e ampliação do 
Observatorio Nacional, a quantia de 600:000$000; 

    h) com as despesas de remodelação do Instituto Oswaldo Cruz, a importancia de 
1.000:000$000; 

    i) com as despesas necessarias ao inicio da publicação das obras completas de Ruy 
Barbosa, e ás obras de conservação e restauração da Casa de Ruy Barbosa, a quantia de 
450:000$000; 

    j) com as despesas necessarias ao Serviço de Propaganda o Educação Sanitaria, a quantia 
de 200 :000$, sendo 100 : 000$000 para a sua installação e 100:000$ para a realização de 
suas actividades; 

    k) com a publicação de livros e folhetos, como meio de educação extra-escolar, a 
importancia de 300:000$000; 

    l) com as despesas de material necessario ao Instituto Nacional de Pedagogia, ao Instituto 
Nacional de Cinema Educativo, ao Serviço do Patrimonio Historico e Artístico Nacional, ao 
Museu Nacional de Bellas Artes, ao Instituto Cayrú e ao Serviço de Radiodiffusão Educativa, 
respectivamente, as quantias de 250:000$, 400:000$, 300:000$, 100:000$000, 50:000$000 e 
50:000$000; 

    m) com as despesas de projectos e com as obras e instalações de dois hospitaes de 
clínicas, sendo um para a Faculdade de Medicina da Bahia e outro para a Faculdade de 
Medicina de Porto Alegre, respectivamente, as quantias de 4.000:000$000 e 4.000:000$000; 

    n) com as despesas necessarias ao contracto de professores estrangeiros e technicos de 
educação, a importancia de 1.200 :000$000; 

    o) com as despesas decorrentes da remuneração dos occupantes dos cargos, creados por 
esta lei, e integrantes dos serviços concernentes á educação, a quantia de 800:000$000; 

    p) com as despesas necessarias ao desenvolvimento do theatro nacional, a quantia de 
600:000$000; 

    q) com o custeio dos cursos nocturnos de aperfeiçoamento, annexos ás escolas do 
aprendizes artífices, a que allude o decreto n. 13.064, de 12 de junho de 1918, a quantia de 
réis 160 :920$000. 

 135  



    Art. 120. Fica o Poder Executivo autorizado a despender, no exercício de 1937, para 
attender ás despesas decorrentes da remuneração dos occupantes dos cargos, creados por 
esta lei, e integrantes dos serviços concernentes á saude, até a importancia de 500:000$, que 
correrá por conta da dotação de 6.733:000$, constante da parte III (Serviços e Encargos 
Diversos), verba 1ª, sub-consignação n. 3, do orçamento do Ministerio da Educação e Saude. 

    Art. 121. Os recursos consignados no orçamento da despesa e correspondentes á taxa de 
educação e saude serão distribuídos, de uma só vez, ao Thesouro Nacional e postos, no 
Banco do Brasil, á disposição do Ministerio da Educação e Saude, afim de attender ás 
despesas autorizadas pelo Presidente da Republica, por conta dos mesmos recurso, e 
registradas pelo Tribunal de Contas. 

    Art. 122. As importancias correspondentes ás alienações de que tratam os arts. 107 e 108 
desta lei serão recolhidas, mediante guia, no Banco do Brasil e escripturadas em conta 
corrente, aos juros que forem convencionados, os quaes serão escripturados na mesma conta, 
ficando tudo á disposição do Ministerio da Educação e Saude, para o fim de serem attendidas 
as despesas autorizadas pelo Presidente da Republica e registradas pelo Tribunal de Contas. 

    Art. 123. Para attender ás despesas a que se referem os arts. 116, 117, 118 e 119 desta lei, 
serão distribuidos ao Thesouro Nacional e postos, no Banco do Brasil, á disposição do 
Ministerio da Educação e Saude, os respectivos recursos, á medida que as mornas despesas 
forem autorizadas por despacho do Presidente da Republica e registradas pelo Tribunal de 
Contas. 

    Art. 124. As dotações constantes do orçamento do Ministerio da Educação e Saude, para 
1937, destinadas a pessoal extranumerario e a material dos orgãos extintos ou modificados 
pela presente lei, serão aproveitadas para pessoal extranumerario e para material dos orgãos 
novos, que os substituam. 

    Art. 125 - Vetado.  

    Art. 126 - Vetado. 

    Art. 127 - Vetado. 

    Art. 128. Ficam extinctos os orgãos seguintes, cujas funcções foram attribuidas a outros, 
creados por esta lei : Directoria Geral de Expediente, Directoria Geral de Contabilidade, 
Directoria Geral de Informações, Estatística e Divulgação, Directoria Nacional de Educação, 
Inspectoria Geral do Ensino Superior, Inspectoria Geral do Ensino Secundario,. 
Superintendencia do Ensino Industrial, Inspectoria Geral do Ensino Commercial, Inspectoria 
Geral do Ensino Emendativo, Directoria Nacional de Saude e Assistencia Medico-Social, 
Directoria da Defesa Sanitaria Internacional e da Capital da Republica, Directoria dos Serviços 
Sanitarios aos Estados, Directoria de Assistencia a Psychopathas e Prophylaxia Mental, 
Directoria de Assistencia Hospitalar e Directoria de Protecção á Maternidade e á Infância. 

    Art. 129. Ficam extinctas as inspectorias regionaes de ensino secundaria, a que se referem 
o art. 64 do decreto n, 21.241, de 4 de abril de 1932, e o art. 14 do regulamento approvado 
pelo decreto n, 24.734, de 14 de julho de 1934. 

    Art. 130. Fica extincto o Conselho Nacional de Bellas Artes, cujas funções passarão a ser 
exercidas pelo Serviço. do Patrimonio Historico e Artistico Nacional e pelo Museu. Nacional de 
Bellas Artes. 

    Art. 131. Todos os cargos effectivos, de caracter technico, creados por esta lei, serão 
preenchidos por concurso de títulos e provas, sendo a este admittidas pessoas estranhas ou 
não ao funccionalismo do Ministerio. 
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    Art. 132. Os funccionarios effectivos, cujos cargos devam ficar extinctos á medida que 
vagarem, ou devam passar a ser exercidos por pessoal extranumerario, ou não constem dos 
quadros effectivos vigentes, poderão ser aproveitadas, sem prejuízo de vencimentos, em 
cargos vagos de qualquer dos alludidos quadros, uma vez que para isso se mostrem 
habilitados, a juizo do Conselho Federal do Serviço Publico Civil. 

    Art. 133. A Inspectoria de Fiscalização do Exercício, Profissional passa a constituir uma 
secção da Divisão de Saude Publica, do Departamento Nacional de Saude, salvo: quanto aos 
serviços auxiliares de concessão de carteiras de saude aos empregados na industria e no 
commercio e aos. empregados domesticos, os quaes ficarão a cargo dos centros: de saude do 
Serviço de Saude Publica do Districto Federal. O Inspector de Fiscalização do Exercício 
Profissional será o director da alludida secção, como medico sanitarista da classe M. 

    Art. 134. A Secção de Bio-Estatística da actual Directoria Nacional de Saude e Assistencia 
Medico-Social se transformará numa secção do Instituto Nacional de Saude Publica, ficando 
sob a chefia de seu actual director. 

    Paragrapho unico. Fica assegurado ao actual director da Secção Technica Geral de Saude 
Publica da Directoria Nacional de Saude e Assistencia Medico-Social o direito de dirigir uma 
das secções do Instituto Nacional de Saude Publica. 

    Art. 135. Em 1937, será feita a distribuição de subvenções ás instituições particulares, que 
realizem serviços de educação ou de saude, observando-se, quanto ao processo, as 
disposições dos decretos n. 20.351, de 31 de agosto de 1931, n. 21.220, de 30 de março de 
1932, n, 20.597, de 30 de novembro de 1931 e 23.071, de 14 de agosto de 1933. 

    Art. 136 Vetado. 

    Art. 137 - Vetado. 

    Art. 138 - Vetado. 

    Art. 139 - Vetado. 

    Art. 140 - Vetado. 

    Art. 141. Ficam revogados o § 2º do art. 75 do decreto n. 21.241, de 4 de abril de 1932, e o 
§ 2º do art. 31 do regulamento approvado pelo decreto n. 24.734, de 14 de julho de 1934, que 
determinam que o concurso para o provimento de cargos na Inspectoria Geral do Ensino 
Secundaria se realize na Capital da Republica. 

    Art. 142. Fica revogado o § 2 do art. 13 do decreto n. 13.538, de 9 de abril de 1919, 
concernente á contagem do tempo em dobro em favor do pessoal dos serviços de prophylaxia 
rural, ressalvados os direitos adquiridos. 

    Art. 143. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

    Art. 144. Revogam-se as disposições em contrario. 

    Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1937, 116º da Independência e 49º da Republica. 

    Getulio Vargas. 

    Gustavo Capanema. 

    Arthur de Souza Costa. 
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DECRETO-LEI N. 25 - DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937 

    Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional 

    O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 180 da Constituição,  

    decreta: 

CAPÍTULO I 

DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 

    Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e 
imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interêsse público, quer por sua 
vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 

    § 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do 
patrimônio histórico o artístico nacional, depois de inscritos separada ou agrupadamente num 
dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei. 

    § 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a 
tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar 
e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pelo natureza ou agenciados pelo 
indústria humana. 

    Art. 2º A presente lei se aplica às coisas pertencentes às pessôas naturais, bem como às 
pessôas jurídicas de direito privado e de direito público interno. 

    Art. 3º Exclúem-se do patrimônio histórico e artístico nacional as obras de orígem 
estrangeira: 

    1) que pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país; 

    2) que adornem quaisquer veiculos pertecentes a emprêsas estrangeiras, que façam 
carreira no país; 

    3) que se incluam entre os bens referidos no art. 10 da Introdução do Código Civíl, e que 
continuam sujeitas à lei pessoal do proprietário; 

    4) que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos; 

    5) que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais: 

    6) que sejam importadas por emprêsas estrangeiras expressamente para adôrno dos 
respectivos estabelecimentos. 

    Parágrafo único. As obras mencionadas nas alíneas 4 e 5 terão guia de licença para livre 
trânsito, fornecida pelo Serviço ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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CAPÍTULO II 

DO TOMBAMENTO 

    Art. 4º O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá quatro Livros do 
Tombo, nos quais serão inscritas as obras a que se refere o art. 1º desta lei, a saber: 

    1) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as coisas pertencentes às 
categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e bem assim as 
mencionadas no § 2º do citado art. 1º.  

    2) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de interêsse histórico e as obras de arte histórica; 

    3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira; 

    4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se incluírem na categoria das artes 
aplicadas, nacionais ou estrangeiras. 

    § 1º Cada um dos Livros do Tombo poderá ter vários volumes. 

    § 2º Os bens, que se inclúem nas categorias enumeradas nas alíneas 1, 2, 3 e 4 do 
presente artigo, serão definidos e especificados no regulamento que for expedido para 
execução da presente lei. 

    Art. 5º O tombamento dos bens pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios se 
fará de ofício, por ordem do diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
mas deverá ser notificado à entidade a quem pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa 
tombada, afim de produzir os necessários efeitos. 

    Art. 6º O tombamento de coisa pertencente à pessôa natural ou à pessôa jurídica de direito 
privado se fará voluntária ou compulsóriamente. 

    Art. 7º Proceder-se-à ao tombamento voluntário sempre que o proprietário o pedir e a coisa 
se revestir dos requisitos necessários para constituir parte integrante do patrimônio histórico e 
artístico nacional, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, ou sempre que o mesmo proprietário anuir, por escrito, à notificação, que se lhe 
fizer, para a inscrição da coisa em qualquer dos Livros do Tombo. 

    Art. 8º Proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o proprietário se recusar a anuir 
à inscrição da coisa. 

    Art. 9º O tombamento compulsório se fará de acôrdo com o seguinte processo: 

    1) o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por seu órgão competente, 
notificará o proprietário para anuir ao tombamento, dentro do prazo de quinze dias, a contar do 
recebimento da notificação, ou para, si o quisér impugnar, oferecer dentro do mesmo prazo as 
razões de sua impugnação. 

    2) no caso de não haver impugnação dentro do prazo assinado. que é fatal, o diretor do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará por símples despacho que se 
proceda à inscrição da coisa no competente Livro do Tombo. 

    3) se a impugnação for oferecida dentro do prazo assinado, far-se-á vista da mesma, dentro 
de outros quinze dias fatais, ao órgão de que houver emanado a iniciativa do tombamento, 
afim de sustentá-la. Em seguida, independentemente de custas, será o processo remetido ao 
Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que proferirá 
decisão a respeito, dentro do prazo de sessenta dias, a contar do seu recebimento. Dessa 
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decisão não caberá recurso. 

    Art. 10. O tombamento dos bens, a que se refere o art. 6º desta lei, será considerado 
provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação ou 
concluído pela inscrição dos referidos bens no competente Livro do Tombo. 

    Parágrafo único. Para todas os efeitos, salvo a disposição do art. 13 desta lei, o 
tombamento provisório se equiparará ao definitivo. 

CAPÍTULO III 

DOS EFEITOS DO TOMBAMENTO 

    Art. 11. As coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados ou aos Municípios, 
inalienáveis por natureza, só poderão ser transferidas de uma à outra das referidas entidades. 

    Parágrafo único. Feita a transferência, dela deve o adquirente dar imediato conhecimento 
ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

    Art. 12. A alienabilidade das obras históricas ou artísticas tombadas, de propriedade de 
pessôas naturais ou jurídicas de direito privado sofrerá as restrições constantes da presente 
lei. 

    Art. 13. O tombamento definitivo dos bens de propriedade partcular será, por iniciativa do 
órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, transcrito para os 
devidos efeitos em livro a cargo dos oficiais do registro de imóveis e averbado ao lado da 
transcrição do domínio. 

    § 1º No caso de transferência de propriedade dos bens de que trata êste artigo, deverá o 
adquirente, dentro do prazo de trinta dias, sob pena de multa de dez por cento sôbre o 
respectivo valor, fazê-la constar do registro, ainda que se trate de transmissão judicial ou 
causa mortis. 

    § 2º Na hipótese de deslocação de tais bens, deverá o proprietário, dentro do mesmo prazo 
e sob pena da mesma multa, inscrevê-los no registro do lugar para que tiverem sido 
deslocados. 

    § 3º A transferência deve ser comunicada pelo adquirente, e a deslocação pelo proprietário, 
ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, dentro do mesmo prazo e sob a 
mesma pena. 

    Art. 14. A. coisa tombada não poderá saír do país, senão por curto prazo, sem transferência 
de domínio e para fim de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artistico Nacional. 

    Art. 15. Tentada, a não ser no caso previsto no artigo anterior, a exportação, para fora do 
país, da coisa tombada, será esta sequestrada pela União ou pelo Estado em que se 
encontrar. 

    § 1º Apurada a responsábilidade do proprietário, ser-lhe-á imposta a multa de cincoenta por 
cento do valor da coisa, que permanecerá sequestrada em garantia do pagamento, e até que 
êste se faça. 

    § 2º No caso de reincidência, a multa será elevada ao dôbro. 

    § 3º A pessôa que tentar a exportação de coisa tombada, alem de incidir na multa a que se 
referem os parágrafos anteriores, incorrerá, nas penas cominadas no Código Penal para o 
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crime de contrabando. 

    Art. 16. No caso de extravio ou furto de qualquer objéto tombado, o respectivo proprietário 
deverá dar conhecimento do fáto ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
dentro do prazo de cinco dias, sob pena de multa de dez por cento sôbre o valor da coisa. 

    Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruidas, demolidas ou 
mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico 
Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cincoenta por cento 
do dano causado. 

    Parágrafo único. Tratando-se de bens pertencentes á União, aos Estados ou aos 
municípios, a autoridade responsável pela infração do presente artigo incorrerá pessoalmente 
na multa. 

    Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não 
se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a 
visibílidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra 
ou retirar o objéto, impondo-se nêste caso a multa de cincoenta por cento do valor do mesmo 
objéto. 

    Art. 19. O proprietário de coisa tombada, que não dispuzer de recursos para proceder às 
obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento do Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras, sob pena 
de multa correspondente ao dobro da importância em que fôr avaliado o dano sofrido pela 
mesma coisa. 

    § 1º Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as obras, o diretor do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artistico Nacional mandará executá-las, a expensas da União, devendo 
as mesmas ser iniciadas dentro do prazo de seis mezes, ou providenciará para que seja feita a 
desapropriação da coisa. 

    § 2º À falta de qualquer das providências previstas no parágrafo anterior, poderá o 
proprietário requerer que seja cancelado o tombamento da coisa. 

    § 3º Uma vez que verifique haver urgência na realização de obras e conservação ou 
reparação em qualquer coisa tombada, poderá o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional tomar a iniciativa de projetá-las e executá-las, a expensas da União, 
independentemente da comunicação a que alude êste artigo, por parte do proprietário. 

    Art. 20. As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que poderá inspecioná-los sempre que fôr julgado 
conveniente, não podendo os respectivos proprietários ou responsáveis criar obstáculos à 
inspeção, sob pena de multa de cem mil réis, elevada ao dôbro em caso de reincidência. 

    Art. 21. Os atentados cometidos contra os bens de que trata o art. 1º desta lei são 
equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. 
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CAPÍTULO IV 

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

    Art. 22. Em face da alienação onerosa de bens tombados, pertencentes a pessôas naturais 
ou a pessôas jurídicas de direito privado, a União, os Estados e os municípios terão, nesta 
ordem, o direito de preferência. 

    § 1º Tal alienação não será permitida, sem que prèviamente sejam os bens oferecidos, pelo 
mesmo preço, à União, bem como ao Estado e ao município em que se encontrarem. O 
proprietário deverá notificar os titulares do direito de preferência a usá-lo, dentro de trinta dias, 
sob pena de perdê-lo. 

    § 2º É nula alienação realizada com violação do disposto no parágrafo anterior, ficando 
qualquer dos titulares do direito de preferência habilitado a sequestrar a coisa e a impôr a 
multa de vinte por cento do seu valor ao transmitente e ao adquirente, que serão por ela 
solidariamente responsáveis. A nulidade será pronunciada, na forma da lei, pelo juiz que 
conceder o sequestro, o qual só será levantado depois de paga a multa e se qualquer dos 
titulares do direito de preferência não tiver adquirido a coisa no prazo de trinta dias. 

    § 3º O direito de preferência não inibe o proprietário de gravar livremente a coisa tombada, 
de penhor, anticrese ou hipoteca. 

    § 4º Nenhuma venda judicial de bens tombados se poderá realizar sem que, prèviamente, 
os titulares do direito de preferência sejam disso notificados judicialmente, não podendo os 
editais de praça ser expedidos, sob pena de nulidade, antes de feita a notificação. 

    § 5º Aos titulares do direito de preferência assistirá o direito de remissão, se dela não 
lançarem mão, até a assinatura do auto de arrematação ou até a sentença de adjudicação, as 
pessôas que, na forma da lei, tiverem a faculdade de remir. 

    § 6º O direito de remissão por parte da União, bem como do Estado e do município em que 
os bens se encontrarem, poderá ser exercido, dentro de cinco dias a partir da assinatura do 
auto do arrematação ou da sentença de adjudicação, não se podendo extraír a carta, 
enquanto não se esgotar êste prazo, salvo se o arrematante ou o adjudicante for qualquer dos 
titulares do direito de preferência. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

    Art. 23. O Poder Executivo providenciará a realização de acôrdos entre a União e os 
Estados, para melhor coordenação e desenvolvimento das atividades relativas à proteção do 
patrimônio histórico e artistico nacional e para a uniformização da legislação estadual 
complementar sôbre o mesmo assunto. 

    Art. 24. A União manterá, para a conservação e a exposição de obras históricas e artísticas 
de sua propriedade, além do Museu Histórico Nacional e do Museu Nacional de Belas Artes, 
tantos outros museus nacionais quantos se tornarem necessários, devendo outrossim 
providênciar no sentido de favorecer a instituição de museus estaduais e municipais, com 
finalidades similares. 

    Art. 25. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional procurará entendimentos 
com as autoridades eclesiásticas, instituições científicas, históricas ou artísticas e pessôas 
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naturais o jurídicas, com o objetivo de obter a cooperação das mesmas em benefício do 
patrimônio histórico e artístico nacional. 

    Art. 26. Os negociantes de antiguidades, de obras de arte de qualquer natureza, de 
manuscritos e livros antigos ou raros são obrigados a um registro especial no Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cumprindo-lhes outrossim apresentar 
semestralmente ao mesmo relações completas das coisas históricas e artísticas que 
possuírem. 

    Art. 27. Sempre que os agentes de leilões tiverem de vender objetos de natureza idêntica à 
dos mencionados no artigo anterior, deverão apresentar a respectiva relação ao órgão 
competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sob pena de incidirem na 
multa de cincoenta por cento sôbre o valor dos objetos vendidos. 

    Art. 28. Nenhum objéto de natureza idêntica à dos referidos no art. 26 desta lei poderá ser 
posto à venda pelos comerciantes ou agentes de leilões, sem que tenha sido préviamente 
autenticado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou por perito em que o 
mesmo se louvar, sob pena de multa de cincoenta por cento sôbre o valor atribuido ao objéto. 

    Parágrafo único. A. autenticação do mencionado objeto será feita mediante o pagamento de 
uma taxa de peritagem de cinco por cento sôbre o valor da coisa, se êste fôr inferior ou 
equivalente a um conto de réis, e de mais cinco mil réis por conto de réis ou fração, que 
exceder. 

    Art. 29. O titular do direito de preferência gosa de privilégio especial sôbre o valor produzido 
em praça por bens tombados, quanto ao pagamento de multas impostas em virtude de 
infrações da presente lei. 

    Parágrafo único. Só terão prioridade sôbre o privilégio a que se refere êste artigo os créditos 
inscritos no registro competente, antes do tombamento da coisa pelo Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. 

    Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário. 

    Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1937, 116º da Independência e 49º da República. 

    GETULIO Vargas. 

    Gustavo Capanema. 
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DECRETO Nº 30.643, DE 20 DE MARÇO DE 1952. 

    Institui o Centro de Pesquisa da Casa de Rui Barbosa e dispõe sôbre seu  
funcionamento. 

    O PRESIDENTE DE REPUBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da 
Constituição,      

decreta 

    Art. 1º Fica instituído, na Casa de Rui Barbosa, o Centro de Pesquisa da Casa de Rui Barbosa. 

    Art. 2º O Centro ora instituído realizara seus estudos e trabalhos no domínio do direito e da filosofia, e 
terá por campo de pesquisar a biblioteca e os arquivos da aludida Casa de Rui Barbosa e novas 
aquisições necessárias ao desenvolvimento dos seus trabalhos. 

    Art. 3º O Centro em referencia compreenderá, inicialmente, duas Secções: a de Direito e a de 
Filologia, dirigidas cada qual por uma Comissão de especialistas convidados pelo Ministro da Educação e 
Saúde, mediante parecer do Diretor da Casa de Rui Barbosa. 

    1º Cada Comissão de que trata este artigo estabelecerá anualmente, um plano de trabalho em cuja 
elaboração poderão colaborar os professôres universitários do Brasil, providos em cátedras de direito e 
de filologia ou em cadeiras afins. 

    2º A Comissão de Direito planejará publicações de bibliografia jurídica, de jurisprudência e de história 
do direito, organizando catálogos de publicações jurídicas, legislativas parlamentares e jurisprudência do 
Brasil; boletins de bibliografia brasileira e estrangeira, estudos sistemáticos de bibliografia e hemerografia 
de jurisprudência federal e das unidades da Federação.  

    3º A Comissão de Filologia promoverá pesquisar em todo o vasto campo de filologia portuguesa-
fonologia, morfológicas, sintáticas léxicas, etimológicas, métricas, onomatologicas, dialetológicas 
bibliograficas, históricas literárias, problemas de texto, de fontes, de autoria, de influências, sendo sua 
finalidade principal a elaboração do Atlas Lingüistico do Brasil. 

    Art. 4º O Centro de Pesquisa da Casa de Rui Barbosa promoverá a publicação de seus trabalhos em 
arquivos e boletins periódicos, visando especialmente aos resultados das pesquisas que terão caráter 
estritamente objetivo. 

    Art. 5º Além da Biblioteca da Casa de Rui Barbosa e das aquisições imprescindíveis para atualizá-la, o 
Centro em causa disporá de instalações apropriadas, cujo projeto será oportunamente apresentado. 

    Art. 6º O Ministério da Educação e Saúde contratara os técnicos em bibliografia, arqueologia e revisão 
necessários aos trabalhos em cursos.  

    Art. 7º Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos por meio de instruções do Ministro da 
Educação e Saúde. 

    Art. 8º Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.  

    Rio de Janeiro, em 20 de março de 1952, 131º da Independência e 64º da Republica. 

Getulio Vargas 

E. Simões Filho 
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LEI Nº 4.943, DE 6 DE ABRIL DE 1966 

   

  Transforma em Fundação a atual Casa de Rui Barbosa e dá outras providências. 

 

    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e 
sanciono a seguinte Lei: 

    Art. 1º A Casa de Rui Barbosa, do Ministério da Educação e Cultura, fica transformada em 
fundação, denominada "Fundação Casa de Rui Barbosa", instituição cultural destinada à 
pesquisa e à divulgação científica própria e autonomia administrativa, técnica e financeira, 
tendo sede e fôro na cidade da Guanabara. 

    Art. 2º São transferidos do domínio da Fundação e passam a integrar o seu patrimônio os 
seguintes bens e direitos da União: 

    a) imóvel na Rua São Clemente nº 134, na cidade do Rio de Janeiro, com tôdas as suas 
benfeitorias; 

    b) bens móveis existentes no imóvel referido na alínea anterior, inclusive biblioteca, 
documentos e objetos do museu; 

    c) direitos autorais das obras de Rui Barbosa ou de outras quaisquer editadas pela Casa de 
Rui Barbosa, que pertençam ao domínio da União; 

    d) o imóvel na Rua São Clemente nº 130, declarado de utilidade pública para ampliação da 
Casa de Rui Barbosa, em cuja posse a União já foi imitida. 

    Art. 3º O patrimônio da Fundação, além dos bens e direitos enumerados no artigo anterior, 
constituir-se á: 

    a) de doações, legados e auxílios recebidos de pessoas físicas ou jurídicas, de direito 
público ou privado; 

    b) dos bens e direitos que adquirir; 

    c) do saldo da renda de suas atividades, quando assim determinar o Presidente da 
Fundação, ouvido o Conselho Consultivo. 

    Parágrafo único. No caso de extinguir-se a Fundação, seus bens e direitos terão o destino a 
ser estabelecido em lei especial. 

    Art. 4º A Fundação terá como finalidade o desenvolvimento da cultura, da pesquisa e do 
ensino, cumprindo-lhe, especialmente, a divulgação e o culto da obra e vida de Rui Barbosa, 
devendo além de outras atividades: 

    a) promover a publicação sistemática da obra de Rui Barbosa e de sua crítica e 
interpretação, assim como de estudos científicos, artísticos e literários; 

    b) manter o museu e a biblioteca Rui Barbosa, acessíveis ao uso e consulta públicos; 

    c) promover estudos, conferências, reuniões ou prêmios que visem à difusão da cultura e da 
pesquisa; 
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    d) promover estudos e cursos sôbre assuntos jurídicos, políticos, filológicos, ou outros 
relacionados com a obra e a vida de Rui Barbosa; 

    e) colaborar com instituições nacionais e estrangeiras, no âmbito de sua finalidade; 

    f) colaborar, quando solicitada, com o Govêrno da União ou dos Estados, podendo, 
mediante convênio ou acôrdo, incumbir-se da prestação de serviços que forem pertinentes as 
suas atividades; 

    g) cultuar, adequadamente, a 5 de novembro de cada ano, o "Dia de Rui Barbosa". 

    § 1º Mediante convênio com o Govêrno Federal, a Fundação poderá incumbir-se da 
publicação oficial de coletâneas de leis, ou documentos parlamentares. 

    § 2º O Departamento de Imprensa Nacional continuará a executar os serviços públicos 
gráficos prestados à Casa de Rui Barbosa, nos têrmos em que vem fazendo até aqui. 

    Art. 5º A fundação será dirigida por um Presidente com mandato de 6 (seis) anos, nomeado 
pelo Presidente da República, entre brasileiros de reconhecido saber e experiência em 
assuntos ruianos. 

    § 1º O Presidente da Fundação será assistido por um Conselho Consultivo, compôsto: 

    a) de um representante do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; 

    b) de um representante da Academia Brasileira de Letras; 

    c) de um representante do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro; 

    d) de um representante do Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil; 

    e) de 8 (oito) pessoas eminentes no campo da cultura nacional, designadas pelo Presidente 
da Fundação com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reconduzidas uma só vez. 

    § 2º A Administração dos serviços da Fundação será exercida por um Diretor Executivo, 
livremente escolhido pelo Presidente da Fundação. 

    Art. 6º A Fundação reger-se-á pelos seus Estatutos, que serão aprovados mediante decreto 
do Presidente da República. 

    § 1º O Presidente da República designará uma comissão de 5 (cinco) membros para, no 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, elaborar os Estatutos da Fundação e promover os 
atos necessários à sua constituição e registro na forma da lei civil, cabendo ao Ministro da 
Educação e Cultura representar a União. 

    § 2º O atual Diretor da Casa de Rui Barbosa integrará a comissão a que se refere o 
parágrafo anterior e permanecerá na direção dos serviços da Fundação até a constituição 
definitiva da mesma. 

    Art. 7º O regime jurídico do pessoal da Fundação será o da legislação trabalhista e os atos a 
êle referentes são da competência do respectivo Presidente e do Diretor Executivo, na forma 
que fôr determinada nos Estatutos. 

    Parágrafo único. A União poderá permitir que os servidores públicos lotados na Casa de Rui 
Barbosa, na data desta Lei, permaneçam a serviço da Fundação, com os encargos, direitos e 
vantagens do funcionalismo federal. 
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    Art. 8º A Fundação manterá o seu funcionamento com os recursos provindos: 

    a) de subvenções e auxílios de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado; 

    b) do saldo da venda de suas publicações; 

    c) da renda de qualquer de sua atividades. 

    Parágrafo único. A União cede à Fundação o acervo de edições da Casa de Rui Barbosa e o 
das que estejam em curso de publicação. 

    Art. 9º O orçamento da União consignará, anualmente, subvenção destinada ao 
funcionamento da Fundação. 

    Parágrafo único. Excetuadas as dotações para as despesas do pessoal civil, as demais 
dotações orçamentárias consignadas à Casa de Rui Barbosa, no atual orçamento, serão 
entregues à Fundação a título de subvenção. 

    Art. 10. A Fundação encaminhará ao Tribunal de Contas, até 31 de maio, a prestação de 
contas referente ao ano anterior. 

    Art. 11. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

    Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

    Brasília, 6 de abril de 1966; 145º da Independência e 78º da República. 

    H. CastelLo Branco 

    Pedro Aleixo 
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LEI Nº 5.579 - DE 15 DE MAIO DE 1970 
    

 Institui o "Dia da Cultura e da Ciência", e dá outras providências. 

   

  O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

    Art. 1º Fica instituído o "Dia da Cultura e da Ciência", que será comemorado a cinco de 
novembro de cada ano, como homenagem a data natalícia de figuras exponenciais das letras e 
das ciências, no Brasil e no mundo. 

    Parágrafo único. As comemorações a que se refere o presente artigo terão como escopo o 
Conselheiro Rui Barbosa, nascido a 5 de novembro de 1849. 

    Art. 2º O Ministério da Educação e Cultura estabelecerá as normas para a divulgação da 
vida e da obra de Rui Barbosa, principalmente nos estabelecimentos de ensino do País. 

    Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

    Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

    Brasília, 15 de maio de 1970; 149º da Independência e 82º da República. 

 

    emílio g. médici 

    Jarbas G. Passarinho 
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