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RESUMO 

 

Figuras históricas sempre atraíram a atenção de biógrafos, o que não poderia ser 
diferente com Getúlio Vargas. Personagem de mais de 30 publicações biográficas 
durante o Estado Novo, o ditador ainda atrai o interesse do público e é sucesso de 
vendas no mercado editorial brasileiro, especificamente com o lançamento da trilogia 
do jornalista Lira Neto, em 2012. Apesar de décadas separarem as biografias do 
Estado Novo e os livros de Neto, ainda existem elementos da propaganda getulista 
na obra dos anos 2000, que enaltece características do presidente gaúcho já 
reiteradas nos livros de 1940, como a força física e a inteligência. A presente pesquisa 
analisará duas biografias em busca de conexões na abordagem da vida do biografado: 
o primeiro volume da trilogia de Lira Neto, “Getúlio Vargas: dos Anos de Formação à 
Conquista do Poder (1882-1930)”, e o livro escrito por André Carrazzoni em 1939, 
“Getúlio Vargas”. O recorte escolhido é a infância do líder de São Borja, por ser ainda 
pouco explorada pela historiografia. Para chegar aos resultados, será utilizada a 
metodologia da história comparada, o conceito de mito de Ernst Cassirer e o trabalho 
sobre biografias de François Dosse e Sabina Loriga. 
 

Palavras-chave: Getúlio Vargas, Biografias, Mito Político. 

  



ABSTRACT 

 

Historical characters always have caught the biographers' attention, and this could not 
be different with Getúlio Vargas. Main character of more than 30 biographies in the 
Estado Novo, the dictator still attracts audience's interest and it is a Brazilian book 
market's best-selling novel, especially after the release of Lira Neto's books trilogy, in 
2012. Despite of decades separating the Estado Novo's biographies and Neto's work, 
the getulist propaganda's characteristics remain on the 2000s editions, such as phisical 
strength and intelligence. This final paper will analyse two biographies in search of 
connections on the biography subject's life approach: the first Lira Neto's trilogy 
volume, "Getúlio Vargas: dos Anos de Formação à Conquista do Poder (1882-1930)”, 
and the 1939 André Carrazoni's book, "Getúlio Vargas". The chosen period is the 
Varga's childhood, because it has been little studied by the historiography. To proceed 
this analysis, it will be applied the Comparative History Methodology, Ernst Cassirer's 
myth concept and the research about biographies in general, written by François 
Dosse and Sabina Loriga. 
 

Keywords: Getúlio Vargas, Biographies, Political Myth.  
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INTRODUÇÃO 

 

Personalidades políticas sempre chamaram a atenção de escritores, jornalistas e 

historiadores, que se aventuram a escrever um segmento da literatura tão antigo quanto 

a Guerra do Peloponeso: as biografias. Com Getúlio Vargas1, não seria diferente. 

Apenas durante seus anos de governo no Estado Novo, foram publicadas mais de trinta 

biografias oficiais com o objetivo de enaltecer o líder e legitimar o golpe de Estado 

desferido em 1937 (BOTTON, 2017, p. 85). E ainda hoje são lançadas obras que 

narram a vida do ditador, como a trilogia escrita pelo jornalista Lira Neto, finalizada em 

uma data simbólica – exatos sessenta anos após o suicídio de Getúlio, em 1954. Os 

livros se tornaram best-sellers e venderam mais de 120 mil exemplares2. 

A presente monografia visa a analisar duas biografias escritas sobre o presidente 

Getúlio Vargas: o primeiro volume da trilogia de Lira Neto, “Getúlio Vargas: dos Anos de 

Formação à Conquista do Poder (1882-1930)”, e o livro escrito por André Carrazzoni 

em 1939, “Getúlio Vargas”. A primeira, publicada em 2012, é o resultado de cinco anos 

de pesquisa do jornalista cearense Lira Neto, especializado em livros-reportagem 

biográficos. O autor se utilizou dos diários de Vargas, da correspondência trocada com 

a filha Alzira, notícias de jornais, filmes e livros da época, além de documentos e atas 

oficiais do governo. O esmero da pesquisa e análise de documentos é elogiada por 

demais colegas do meio e historiadores, como Boris Fausto, Kenneth Maxwell e Marly 

Mota3. O primeiro volume da trilogia foi escolhido por ser a biografia mais recente de 

Getúlio Vargas lançada no Brasil, além de ter ganho uma vasta cobertura pela imprensa 

quando foi lançada e pelo sucesso que fez entre o público. 

 A segunda também foi produzida por um jornalista. André Carrazzoni realizou 

dois anos de pesquisa, além de entrevistar o próprio biografado, antes de lançar o livro, 

cujo conteúdo aponta a predestinação do biografado ao poder nacional. A obra foi 

                                                
1 Getúlio Vargas é considerado uma das maiores personalidades da política brasileira, devido à política 

trabalhista que implementou no país. Ainda, ele governou o país por quase vinte anos, entre 1930 e 1945 
e entre 1950 e 1954. Nestes anos, aprovou o sufrágio feminino, instaurou as férias e o 13º salário, 
investiu na industrialização do Brasil e fundou empresas nacionais. 
2 LUCENA, E. Crise política fecha trilogia sobre Getúlio Vargas. Folha de S. Paulo, São Paulo, 9 ago. 
2014. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/08/1497740-crise-politica-fecha-trilogia-
sobre-getulio-vargas.shtml. Acesso em 05 mar. 2017. 
3 As críticas na íntegra estão disponíveis no site oficial do jornalista: http://www.liraneto.com.   

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/08/1497740-crise-politica-fecha-trilogia-sobre-getulio-vargas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/08/1497740-crise-politica-fecha-trilogia-sobre-getulio-vargas.shtml
http://www.liraneto.com/
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selecionada pelo forte caráter simbólico do seu lançamento, em 1940, quando o Estado 

Novo intensificou a propaganda para legitimar o golpe de 1937 (BOTTON, 2017, p. 87). 

O objetivo da análise é problematizar como as biografias localizadas em recortes 

temporais distintos, e escritas em contextos muito desiguais, se diferenciam e se 

assemelham. Ainda, observar quais aspectos do discurso getulista construído durante o 

Estado Novo, do qual o livro de André Carrazzoni faz parte, estão presentes ou 

ausentes no livro de 2014 — e se este contribui para a perpetuação do mito do 

presidente brasileiro. Por último, como os autores apresentam a criança Getúlio e a 

relação entre a infância e o percurso até a presidência do Brasil. 

O período da vida de Getúlio Vargas selecionado é sua infância em São Borja, 

fase considerada pouco estudada na historiografia brasileira. Na biografia de 

Carrazzoni, a criança que viria a ser presidente da República já dá sinais de seu talento 

para a liderança: aprendera com o pai, Manoel Vargas, a liderar e sempre sonhara em 

ser militar, além de se mostrar um menino sagaz e com grande força física (COLUSSI, 

2005, p. 1, p. 4). Já Lira Neto aborda em outra perspectiva a infância de Vargas, a 

intelectual, porém ainda o apresenta como uma criança predestinada a seguir o rumo 

da política, ao narrar um episódio em que o pequeno Getúlio já mostra sua paciência e 

resiliência inquebráveis4. 

Esses e outros acontecimentos da juventude do líder gaúcho serão estudados 

com base na metodologia da história comparada. Presente no campo historiográfico 

desde o século XIX, a metodologia propõe a comparação entre dois ou mais fenômenos 

históricos de maneira sistemática, para encontrar pontos de similitude e diferença e, 

dessa forma, atingir objetivos intelectuais específicos (CAMPOS, 2011, p. 190). Aliados 

à metodologia, serão utilizados estudos sobre biografias que abordam o porquê da 

sociedade se interessar tanto por elas, em especial a obra “O Desafio Biográfico”, de 

François Dosse.  

                                                
4 No episódio em questão, em 1896, com 14 anos de idade, Getúlio e seu melhor amigo de infância, 
Gonzaga, quebraram uma tela do líder republicano Júlio de Castilhos. Para fugir da ira do pai, Getúlio se 
escondeu nos galhos de um umbuzeiro da estância da família por dias a fio, esperando a situação em 
casa se acalmar. Tal comportamento foi relacionado à atitude política que Vargas adotaria anos mais 
tarde: tomar um posicionamento somente quando fosse estritamente necessário, para não desagradar 
aliados nem adversários (NETO, 2012, pp. 28-34). 
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A partir da década de 1980, o meio acadêmico dá um novo sentido às biografias, 

que passam de literatura a obras historiográficas. Reacende-se o debate sobre as 

biografias contribuírem para o estudo da história, ao capturarem a unidade pelo 

singular, ou seja, ao relacionar os indivíduos e suas ações ao ambiente social e, assim, 

reviver um mundo perdido e longínquo (PRIORI, 2009, p. 9). O conceito de mito, 

explorado por Ernst Cassirer, também será uma ferramenta de análise no presente 

trabalho. Ao analisar os usos no discurso político durante a Segunda Guerra Mundial, 

Cassirer levanta a questão de ainda não haver uma unanimidade no meio acadêmico 

em relação ao conceito de mito (BRAGA, 2012, pp. 53-64). 

O filósofo aponta algumas definições como as da linguística, da antropologia e 

da psicanálise. O mito seria, primordialmente, uma massa de ideias, de representações, 

crenças e juízos teóricos. Ele é a expressão de uma emoção, ou seja, objetiva um 

sentimento coletivo ao representar a experiência do homem e não de um indivíduo. Sua 

função seria a de orientar o homem na natureza, que, ao entrar em contato com o mito, 

o aceitaria passivamente como se fosse a realidade. Ele daria unidade a um grupo, a 

partir de processos intelectuais e emocionais (2003, p. 42, p. 57, pp. 63-68). No 

presente trabalho, adotaremos o conceito de mito de Edmond Doutté, resumido por 

Cassirer na seguinte frase: o desejo coletivo personificado5 (2003, p. 324, 325). Tal 

definição faz referência à ideia moderna de liderança ou ditadura, que se utilizaria de 

um desejo coletivo de uma sociedade para persuadi-la de que tudo o que ela necessita 

é de um homem providencial: 

 

A necessidade de liderança só se faz sentir quando um desejo coletivo atingiu uma força 
avassaladora e quando, por outro lado, falharam todas as esperanças de satisfazer esse 
desejo pelos meios ordinários. Nessas alturas o desejo não é apenas profundamente 
sentido, mas também personificado. Apresenta-se perante os olhos do homem de forma 
concreta, plástica e individual. A intensidade do desejo coletivo é personificada no chefe. 
Os velhos laços sociais - direito, justiça e constituições - são declarados como sendo 
sem valor. O que fica é apenas o poder e a autoridade mística do líder e a sua vontade é 
a suprema lei (CASSIRER, 2003, p. 325). 
 

 
  O conceito de mito torna-se mais específico ao considerarmos sua faceta 

política, que será explorada nesta pesquisa. Neste ponto de vista, o mito político seria a 

                                                
5 "Le désir collectif personifié", tradução nossa. 
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força motriz da ação política, ao deixar de lado a razão e se aliar à emoção. Dentre os 

diferentes modelos que ele abrange, estão o mito da Idade de Ouro, do Salvador e da 

Conspiração. O primeiro se refere a um passado glorioso que será retomado, o 

segundo a um indivíduo capaz de orientar a sociedade e o terceiro a algo ou alguém 

que conspira contra determinado grupo. Cada um destes tipos será detalhado mais 

para frente, no capítulo 2 (MIGUEL, 1998). 

A perpetuação do mito getulista a partir das biografias comparadas é o objeto 

desta pesquisa. Ele se justifica pelo público leitor ainda ter interesse na vida de Getúlio 

Vargas, como o fato da obra de Lira Neto estar na lista de best-sellers dos anos de 

2012, 2013 e 2014 pode comprovar6. Além de ter alcançado o topo de vendas no 

mercado editorial do Brasil, a obra recebeu críticas que refletem o mito criado pela 

propaganda getulista durante o Estado Novo7. A própria escrita da trilogia de Lira Neto 

é elogiosa ao ditador, principalmente quando se trata de sua inteligência e habilidades 

intelectuais e políticas. 

 A comparação entre as biografias escritas por André Carrazzoni e Lira Neto 

pretende encontrar elementos que as unem e as diferenciam ao retratar Getúlio Vargas. 

As obras foram escritas em épocas distintas: Carrazzoni foi contratado pelo 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) para escrever um livro elogioso ao 

ditador durante o Estado Novo, enquanto Neto tinha como objetivo “articular a 

dimensão da vida pública de Getúlio com a dimensão de sua vida privada, para tentar 

estabelecer conexões e indagar de que modo essas duas dimensões se impactaram 

mutuamente”8. Uma das hipóteses da pesquisa é que, mesmo tendo sido escrita em um 

período sem as amarras da censura do Estado Novo, a biografia mais atual não é 

isenta em relação ao personagem histórico Getúlio Vargas, ao trazer elementos 

positivos da propaganda do Estado Novo. Ainda, ela está presa às amarras da 

                                                
6 Várias das críticas reunidas no site do autor definem a trilogia como um best-seller, como O Globo e 

Estadão. Disponível em https://biografiagetuliovargas.wordpress.com/.  
7 Um exemplo é a declaração feita pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ao afirmar que 
Getúlio é “um homem que, a despeito do que se pense sobre suas ações e posições, teve a grandeza 
que só os estadistas possuem” (NETO, 2013). Outra crítica positiva ao livro foi do colunista Augusto 
Nunes, da Veja, que definiu o ditador como “o mais importante político brasileiro” (2014). As demais 
opiniões de jornalistas e historiadores sobre a trilogia estão disponíveis no site oficial do jornalista, 
http://www.liraneto.com.   
8 Disponível em http://www.vermelho.org.br/noticia/247853-11. Acesso em 05 mar 2017.  

https://biografiagetuliovargas.wordpress.com/
http://www.liraneto.com/
http://www.vermelho.org.br/noticia/247853-11
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legislação sobre as biografias, que permitem familiares do biografado entrar com uma 

ação contra o autor caso se sintam ofendidos pela obra9. Esta pesquisa não pretende 

responder questões objetivas sobre a intenção do autor, mas iniciar uma reflexão sobre 

os impedimentos de uma biografia isenta sobre o líder gaúcho ainda no século XXI. 

 A presente monografia está estruturada em três capítulos, além das 

considerações finais. O primeiro capítulo faz um breve resumo da história do gênero 

biográfico, que, assim como o título escolhido para ilustrar o conteúdo, não consegue 

abarcar a complexidade de uma vida em sua totalidade. O debate em torno da 

relevância das biografias na historiografia remete à Grécia Antiga, quando as histórias 

de vida tinham a função de passar os valores da sociedade para as gerações futuras. 

Esse papel se mantém na Idade Média, com as hagiografias, e na Era Moderna, 

período em que o “culto ao herói” se estabelece como norteador dos biógrafos. A ideia 

de “grande homem”, que pode ser aplicada à figura de Getúlio Vargas”, também é 

explanada neste capítulo.  

No segundo capítulo, realiza-se um panorama da trajetória de Getúlio e do 

Estado Novo, para explorar o conceito de mito político e como ele fora utilizado durante 

os anos de 1937 a 1945. Os principais mitos utilizados nesta época eram o do 

Salvador, do Gênio Político e o da Conspiração, selecionados criteriosamente pelos 

ideólogos estadonovistas para persuadir as massas. É interessante observar como tais 

mitos são trabalhados nas biografias de Getúlio Vargas, o qual, como um “grande 

homem”, estava predestinado a mudar os rumos da nação.  

 No terceiro capítulo, parte-se para a análise dos volumes em si: “Getúlio Vargas”, 

de André Carrazzoni, e “Getúlio Vargas: dos Anos de Formação à Conquista do Poder 

(1882-1930)”, de Lira Neto. Para tal, a metodologia escolhida é a História Comparada, 

por se tratar de obras em recortes temporais distintos. A comparação de ambos os 

livros demanda conhecer a trajetória dos autores e suas intencionalidades ao narrar a 

                                                
9 O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu em 2015 que não é mais necessária autorização prévia para 

a publicação de biografias. Entretanto, o artigo 20 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 do Código 
Civil, afirma que "salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da 
ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a 
utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da 
indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem 
a fins comerciais." No parágrafo seguinte, a legislação é clara: "Em se tratando de morto ou de ausente, 
são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes.". 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em 05 mar 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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vida do presidente estadonovista, pois, como será detalhado no primeiro capítulo, é 

impossível separar o biógrafo do biografado em uma análise de biografias. A partir da 

análise, espera-se encontrar mitos políticos presentes ou ausentes nos textos, 

especificamente nas narrativas sobre a infância de Getúlio Vargas. 
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1. UMA BIOGRAFIA DAS BIOGRAFIAS: O DESENVOLVIMENTO DO 

GÊNERO BIOGRÁFICO 

 

 

Aqui se tenta retratar o homem, no espaço e no tempo, da infância sonhadora ao clímax 
do poder, como encarnação de uma força considerável na vida e na história do Brasil dos 
dias atuais e dos dias vindouros (CARRAZZONI, 1939, p. 7). 
 
 
Entre uma contradição e outra, Getúlio iniciava ali a mais longa trajetória de um único 
indivíduo no comando da república brasileira. Ao todo, contados os dois períodos à frente 
do poder, passaria dezoito anos e meio no Catete. Só morto o abandonaria, apontando 
contra o próprio peito o cano frio de um Colt calibre 32 com cabo de madrepérola. Tempo 
e gestos suficientes para fazer dele o personagem mais importante, mais dramático e 
mais controvertido da história política nacional (NETO, 2012, p. 26). 

 
 

Assim como a biografia escrita por André Carrazzoni, iniciamos este capítulo 

com duas citações. Elas foram extraídas das obras analisadas da presente monografia, 

as quais, mesmo utilizando linguagens distintas e sendo escritas com 73 anos de 

diferença, exaltam a personagem de Getúlio Vargas. O gaúcho atuaria como 

protagonista decisivo em esferas diferentes para os dois jornalistas. No primeiro caso, 

ser quase a encarnação de uma força mística, que atenderia às demandas do povo 

brasileiro. No segundo, como um marco político, destacando-se mais do que o restante 

dos 40 presidentes na história republicana do país. No entanto, os autores concordam 

em um ponto ao narrar a trajetória do presidente de São Borja: apresentar o biografado 

como um dos  “grandes homens” da história do Brasil.  

O grande homem no centro das decisões que ditam o rumo da história, seja 

Getúlio Vargas, D. Pedro I ou Alexandre, o Grande, é uma perspectiva norteadora de 

biografias desde os primeiros registros desse tipo de escrita, na Antiguidade. Tal 

indivíduo seria responsável pela ordem social e deveria ser investido de poder para que 

tivesse condições de governar. Este herói é o autor da história universal, ao conduzir 

modelos e referências dentre uma massa de seres humanos. As realizações de cada 

sociedade, em cada época distinta, seriam o resultado do pensamento e das ações dos 

grandes homens enviados a este mundo. O traço distintivo de cada época seria a forma 

de honrá-lo, como acreditava o historiador Thomas Carlyle (LORIGA, 2011, p. 57). 
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Todavia, o grande homem nem sempre foi o protagonista do gênero biográfico, 

em especial nas últimas décadas do século XX. Quem descreve essa mudança de 

paradigma é François Dosse, historiador francês que atualmente é professor do Instituto 

de Formação de Mestres (IUFM) de Créteil. Na obra “O Desafio Biográfico: Escrever 

uma Vida”, Dosse classifica a história da biografia em três eras: a Idade Heroica, a 

Idade Modal e a Idade Hermenêutica.  

A primeira se estende da Antiguidade à Era Moderna10, período em que as 

biografias têm como principal função identificar, moralizar e transmitir valores 

hegemônicos às gerações futuras. A segunda se inicia entre os séculos XVIII e XIX, 

com a passagem do interesse pelo singular à busca por uma perspectiva mais ampla. A 

biografia, assim, auxiliaria na construção de um tipo idealizado, ao escolher um 

indivíduo para ilustrar o coletivo — e este revelaria o comportamento médio das 

categorias sociais do momento. Por último, a Idade Hermenêutica, durante os anos 

finais de 1800 e ao longo de 1900, devolve o protagonismo do indivíduo ao gênero, seja 

no estudo dos grandes homens ou das pessoas comuns (DOSSE, 2009, p. 123, p. 195, 

p. 229). 

Se levarmos em conta as duas biografias analisadas, a escrita por André 

Carrazzoni e a por Lira Neto, podemos enquadrá-las na Era Hermenêutica, pelo fato de 

terem sido escritas no século XX. No entanto, se considerarmos o enaltecimento da 

imagem de Getúlio Vargas realizado na obra de Carrazzoni, com o objetivo de legitimar 

um regime ao apresentá-lo como um modelo de moral para a sociedade, podemos 

afirmar que o livro de 1939 está muito mais próximo das características das narrativas 

da Era Modal. 

O “culto ao herói” tem seus primeiros registros no século V a.C., século em que 

se inicia a Idade Heroica mencionada por François Dosse. Estendendo-se até o século 

XVIII, o período se caracteriza pela identificação das virtudes e promoção da moral 

edificante às gerações mais novas. A “História Mestra da Vida” desponta como um 

registro de como se viver em sociedade, em especial na grega. A narrativa das vidas 

fazia parte deste processo, embora ainda não fosse chamada de biografia, termo que 

                                                
10 Este trabalho está baseado na periodização clássica da história. Aqui consideramos o início da 

Antiguidade com o desenvolvimento da sociedade grega, entre 3.300 a.C. e 31 d.C, e o final da Era 
Moderna em 1789, com a Revolução Francesa. 
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só seria amplamente utilizado no século XVII (LORIGA, 2011, p. 17). Cada indivíduo 

deveria cumprir sua função social. Por isso, os retratos da época eram de personagens 

representativos dos valores de cada grupo, como os magistrados e os soldados. 

As vidas dessas pessoas eram entoadas após sua morte, durante os elogios 

fúnebres, e este tipo de prática ganha notoriedade no século IV a.C., com os relatos de 

Isócrates e Xenofonte. Os autores centravam-se nas ações e vida política dos 

biografados, deixando de lado aspectos da vida íntima. O objetivo dos gregos era 

impedir que a personalidade fosse relegada ao esquecimento, mas isso não impedia 

que biógrafos recorressem à imaginação para que a vida da pessoa retratada fosse 

exemplar. Em outras palavras, o regime de verdade da biografia é distinto do da 

história, considerada um gênero completamente diferente da narrativa das vidas para 

os gregos (DOSSE, 2009, pp. 123-125). 

Poucas obras restam deste período, o que permitiu que autores romanos se 

tornassem mais conhecidos como autores de biografias nos séculos seguintes. Quem 

mais se destaca neste cenário é Plutarco, que narrou a história de grandes homens dos 

períodos helenístico e romano no livro “Vidas Paralelas”. A obra se tornou a grande 

companheira de governantes, príncipes e reis até a Restauração na França, período 

entre a queda de Napoleão Bonaparte e a Revolução de Julho de 1830, quando o 

gênero biográfico cai em descrédito. Plutarco se destaca pelo enfoque que dá à vida 

das personagens retratadas, ao focar-se no caráter e virtudes do indivíduo em vez de 

suas ações e conquistas. Ainda, ele se utiliza da comparação para realçar 

características psicológicas semelhantes e, assim, cumprir o papel de narrar uma vida 

moralizante (DOSSE, 2009, pp. 126-125, p. 129). 

 

1.1 Homens santos: papel de evangelizar e moralizar 

 

A função moralizante das biografias ultrapassa as barreiras da Antiguidade para 

inspirar a escrita da vida dos santos, com a cristianização da Europa. As hagiografias 

remontam ao século II d.C., como narrativas de martírios. Elas também intencionavam 

tornar as encarnações do sagrado exemplos a serem seguidos pela comunidade, 

revelando muito mais a concepção de mundo do hagiógrafo do que a vida real do 
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biografado. A narrativa revelaria o destino dos santos, que, devido a relação que 

mantinham com Deus, estavam fadados à canonização. Muito mais do que a passagem 

dos anos, as hagiografias destacavam a descrição de locais sagrados, a vocação e 

uma temporalidade fixa. O santo seria imutável, já pronto para enfrentar os desafios da 

evangelização. Assim como as biografias gregas, as hagiografias têm como 

característica não se ater à veracidade histórica, mas ao objetivo de contar uma história 

exemplar (DOSSE, 2009, pp. 137-138, p. 140). 

Mesmo não vestindo um hábito, Getúlio Vargas também teve sua vida definida 

por forças divinas, que o encarregaram de uma nobre missão ao nascer -- pelo menos é 

o que nos conta André Carrazzoni, na biografia escrita em 1939. Encomendada durante 

o Estado Novo, ela tinha o papel de legitimar o regime e, em segundo plano, moralizar 

uma sociedade que era considerada carente de uma orientação intelectual, em especial 

as crianças (como será detalhado no capítulo 3 desta monografia). Em outras palavras, 

o presidente gaúcho também estava predestinado a grandes feitos: 

 
 

Há uma sabedoria suprema, que consiste em descobrir e fixar, na confusão dos fatos, as 
correntes profundas da inspiração e da vontade de um povo. Quem as revela e, ao 
mesmo passo, as conduz, possui a alma de chefe, de grande chefe. A predestinação de 
Getúlio Vargas está nessa sabedoria suprema. Elegeu-o o destino. A eleição patenteia-
se na sua capacidade de agir como instrumento daquela inspiração coletiva 
(CARRAZZONI, 1939, p. 8). 
 

 

Quem acompanha os santos (e Getúlio Vargas) na missão moralizante são os 

cavaleiros e reis, personagens que ganham notoriedade na Baixa Idade Média, durante 

a descristianização da Europa. Assim como os santos encaravam com coragem o 

martírio, os heróis deste período passavam por adversidades e sofrimentos em defesa 

de uma causa. Mesmo não possuindo um vínculo direto com Deus, o biografado devia 

à Providência boa parte de suas conquistas. No entanto, o herói é o protagonista da 

própria vida, responsável por suas ações, o que revela um fortalecimento do 

individualismo, em um período em que as instituições detinham grande influência na 

sociedade.  

Dessa forma, as biografias cavaleirescas eram uma forma de combater a 

hegemonia da Igreja e dos clérigos, de reivindicar as prerrogativas dos soberanos. 
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Geralmente eram obras encomendadas para garantir o espaço no tempo de linhagens 

em ascensão, fazendo parte assim do processo de laicização da sociedade.  O vínculo 

com a verdade, no entanto, é o mesmo que as hagiografias mantêm, ou seja, pode dar 

lugar à imaginação para a narrativa alcançar determinado objetivo (DOSSE, 2009, p. 

152-153). 

É no século XVI que o individualismo perpetrado pelas biografias cavaleirescas 

ganha mais adeptos. É neste século que os relatos biográficos de contemporâneos 

voltam com força, inspirados nas “Vidas Paralelas” de Plutarco. O gênero mantém a 

função moralizante, em especial na exaltação da honra. No século seguinte, há um 

movimento acelerado da individualização, centralizado na figura dos reis. Estes têm a 

preocupação de deixar uma narrativa da própria vida para a posteridade, por isso 

mantêm perto de si historiógrafos (DOSSE, 2009, pp. 154-158). 

Acompanhando o movimento de individualização, vemos no século XVII a 

publicação de biografias no formato semelhante ao que conhecemos hoje. Seus 

primeiros autores foram britânicos e não escreveram a vida de reis, mas de intelectuais 

e poetas: Izaak Walton, com a biografia do poeta John Donne, e John Aubrey, que 

escreveu sobre personalidades de Oxford. Os santos e monarcas dão lugar a 

intelectuais, poetas, artistas e criminosos, em obras com tom mais intimista. Inicia-se o 

debate sobre o interesse em estudar a vida de pessoas comuns, que passariam a ser 

as heroínas da narrativa simplesmente por serem as protagonistas da obra (LORIGA, 

2011, pp. 17-20). 

A profissão de biógrafo desponta nos anos de 1800, especializada em buscar o 

homem na obra, ou seja, em apontar figuras tipificantes de um grupo. O gênero 

biográfico, assim, anseia em adquirir caráter científico, como as ciências naturais. É 

nesta época que despontam enciclopédias biográficas de personalidades da cultura 

inglesa, sempre enaltecendo as vidas oficiais e moralizantes (LORIGA, 2011, pp. 21-

23). 

No século XIX, a figura dos grandes homens dá lugar a valores coletivos e 

sociais, devido ao progresso do liberalismo e da democracia. Assim, a biografia se torna 

uma subdisciplina auxiliar e perde legitimidade, ao passo que é produzida por outra 

categoria de profissionais, os jornalistas. Não mais uma obra intelectual, mas sim 
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popular, o gênero biográfico atrai um público sedento por anedotas e sensacionalismo. 

Os materiais biográficos também eram considerados um bom material didático para 

crianças, características que afastam acadêmicos e historiadores da produção deste 

tipo de escrita (DOSSE, 2009, p. 167, p. 170, p. 180). 

Junto a elas, há o despertar de um debate sobre a relação entre biografia, 

história e literatura. Neste trabalho, serão apontadas algumas questões frequentes na 

discussão entre os três campos. Porém, não é o objetivo da presente pesquisa 

encontrar respostas definitivas para elas. Compreender a discussão é importante para a 

análise das duas biografias de Getúlio Vargas selecionadas, ao trazer elementos 

presentes nas duas obras que merecem atenção — como o culto do herói, o 

protagonismo dos grandes homens, a simplificação de uma vida e a contribuição de um 

indivíduo para a história. 

 

1.2 Heróis da vida real ou da ficção? 

 

O gênero biográfico sempre esteve acompanhado pela literatura, ao adotar os 

mesmos recursos de escrita: linguagem, estilo, recursos linguísticos. Mas, para o 

escritor Cristovão Tezza, existe uma diferença crucial entre as duas, a intencionalidade 

do autor. Enquanto na literatura a narrativa tem um grau razoável de autonomia em 

relação a quem escreve, nas biografias este está preso aos fatos: 

 

 

No caso da biografia, a intencionalidade da mão que escreve instala-se em cada palavra 
da voz que fala no texto, de uma forma completa e absoluta. Esse é um acordo de 
princípio estabelecido pela onipresença do “mundo dos fatos”. E, de certa forma, é com 
relação a essa férrea disposição do autor do texto que julgamos a qualidade de uma 
biografia. Claro que há outros fatores importantes envolvidos e que podem mesmo tomar 
de empréstimo as categorias da teoria literária – podemos julgar uma biografia pelo 
estilo, pela clareza, pela força das metáforas, pelo peso da emoção, pela divisão em 
partes, pelo jogo de presente e de futuro, pelo brilho da linguagem, enfim; mas se a 
representação do “mundo dos fatos” falha, nada sobrevive. Claro que “mundo dos fatos” 
é uma expressão ampla demais, e toda biografia recorta, desse mundo que afinal é o 
evento histórico completo, o seu foco, o que interessa revelar (um breve período, uma 
época, a vida familiar, o aspecto político, etc.). Delimitada essa moldura, o império dos 
fatos deverá ser soberano. Ou, melhor dizendo, a intenção sincera de representá-lo, 
mesmo sabendo que essa é sempre uma tarefa de Sísifo (TEZZA, 2008, p. 7).  
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 Sísifo11 teria uma missão árdua se tivesse que encontrar uma resposta à tensão 

entre literatura, ficção e biografias. A relação de confiança entre biógrafo e leitor se 

sustenta na confiança de que a narrativa de uma vida contém apenas a verdade sobre 

os fatos (TEZZA, 2008, p. 8). No entanto, tal vínculo já é abalado pela impossibilidade 

do autor conseguir narrar em algumas centenas de páginas toda a vida de um 

indivíduo. Além de selecionar as ações que serão descritas, ele deve recorrer à 

imaginação no caso de lacunas documentais e lapsos temporais. Ainda, é impossível 

saber os pensamentos e sentimentos exatos do biografado, o que demanda liberdades 

criativas para garantir uma unidade narrativa. Por apresentar essas características, o 

escritor André Maurois acredita que as biografias estão no meio do caminho entre o 

desejo de saber a verdade e uma dimensão estética, que dá valor artístico à obra 

(DOSSE, 2009, pp. 55-56). 

 Entretanto, os biógrafos não têm a mesma liberdade que os escritores de ficção. 

Ele pode escolher um estilo e se inspirar na escrita romanesca, mas não pode em 

nenhum momento da obra se afastar do biografado. O autor deve se ater à 

documentação, aos relatos orais e à cronologia sempre, o que, para Michel de Certeau, 

garante à biografia um papel relevante: ela estaria colocando o sujeito do saber na 

esfera do conhecimento (DOSSE, 2009, pp. 68-69). Por outro lado, pensadores como 

Walt Whitman e Paul Valéry alegam que o gênero apequena o indivíduo, ao promover o 

voyeurismo, a superficialidade e a adulação. A biografia não daria conta da 

complexidade dos indivíduos, mesmo atendo-se aos hábitos, relatos e acontecimentos, 

o que a literatura consegue fazer ao adentrar nos pensamentos dos personagens. Até a 

crítica literária passa a desprezar o gênero, por considerar que a personalidade e 

repertório de experiências de um indivíduo não influenciam em sua obra (LORIGA, 

2011, pp. 26-28). 

Outra grande companheira do gênero, a história já mantinha uma relação de 

tensão com a escrita biográfica no século II a.C, devido à preocupação com a verdade 

universal. A tensão se mantém até a história se proclamar como ciência, nos anos de 

                                                
11 Sísifo foi condenado pelos deuses gregos a rolar uma rocha até o cume de uma montanha. A pedra 
sucumbia ao próprio peso e voltava a cair, para logo em seguida ser empurrada até o topo de novo. O 
mito narrado por Homero representa uma punição terrível ao ser humano: o trabalho inútil e sem 
esperança. Disponível em http://www.teatrodomundo.com.br/o-mito-de-sisifo/. Acesso em 01 jun 2017. 
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1800. É nesse período que historiadores encontram na totalidade a explicação para o 

futuro, ao elevarem a categoria de povo a sujeito social. Kant tem responsabilidade 

nessa perspectiva, por defender que a natureza realiza seus fins no homem, que, 

isolado, parece confuso e irregular, mas em conjunto se torna uma sequência 

homogênea de acontecimentos da espécie. Por último, há a busca pelo caráter 

científico do conhecimento histórico. Como seus profissionais desejavam ter o mesmo 

status dos das ciências exatas, eles precisavam buscar leis universais e replicáveis 

para se legitimarem, o que seria impossível com uma ciência focada em indivíduos 

(LORIGA, 2011, p. 33, pp. 36-39). 

É por essa razão que pensadores durkheimianos, marxistas e seguidores da 

Escola de Annales veem as biografias com desdém, por centrarem-se no singular. Tal 

foco na unicidade não permitiria contemplar regras gerais nem hábitos e práticas da 

coletividade. De acordo com o pensamento de Durkheim, os indivíduos são regidos por 

um sistema de forças que atuam sobre o indivíduo, ou seja, escrever a vida de uma 

pessoa não seria suficiente para revelar todo esse sistema. Já os marxistas enxergam 

nas biografias o legado de uma burguesia, que usaria narrativas alienantes para ocultar 

desigualdades. Estudar a história de Marat, por exemplo, não permitiria contemplar a 

vida econômica da França durante a Revolução Francesa (DOSSE, 2009, pp. 196-199). 

Durante o século XX, com os Annales, a historiografia centra-se em ir além dos 

acontecimentos particulares e vislumbrar as estruturas, as representações mentais e os 

fenômenos de longa duração - em outras palavras, as massas devem ser as 

protagonistas (LORIGA, 2011, p. 45). 

E assim as biografias passam décadas no ostracismo dos historiadores, que a 

criticam não só por não revelar aspectos gerais de uma sociedade, mas também por 

totalizar o indivíduo. O crítico mais contundente da abordagem biográfica é Pierre 

Bourdieu, no clássico artigo “A Ilusão Biográfica”, de 1986. Para o pensador, uma vida 

não se reduz a série de acontecimentos de uma existência individual, narrados sempre 

em ordem cronológica e com um destino já definido, orientado em uma única direção: 

 
 

Produzir uma história de vida, tratar a vida como uma história, isto é, como o relato 
coerente de uma sequência de acontecimentos com significado e direção, talvez seja 
conformar-se com uma ilusão retórica, uma representação comum da existência que toda 
uma tradição literária não deixou e não deixa de reforçar (BOURDIEU, 1986, p. 185)  
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Para manter o indivíduo neste percurso já traçado, considerado a normalidade, o 

mundo social possui recursos para tornar o homem um ser inteligível e previsível, como 

o nome próprio, a profissão e demais documentos oficiais. A biografia seria mais um 

destes recursos, como um modelo oficial de apresentação de si mesmo. Ela se 

reduziria a uma representação pública, em que a trajetória do indivíduo se resume a 

uma série de posições ocupadas por um indivíduo na sociedade, que já estariam 

escritas (BOURDIEU, 1986, pp. 188-189). Outra questão, abordada pelo sociólogo 

Jean-Claude Passeron, é a ilusão da biografia conter o todo, ser o espelho do mundo 

(DOSSE, 2009, p. 210). 

Não terá acontecido a mesma coisa com Getúlio Vargas, nas biografias 

analisadas neste trabalho? Na obra de André Carrazzoni, Getúlio estaria fadado a ser 

herói da nação, enquanto Lira Neto reduz o indivíduo à sua carreira política. Em ambas 

vemos uma sucessão de acontecimentos, às vezes apresentados de uma maneira mais 

edulcorada, como no livro de 1939, às vezes de uma forma mais objetiva e didática, 

como na biografia de 2012. No último capítulo deste trabalho, buscaremos algumas 

respostas para esta pergunta. 

 

1.3 Heróis da vida cotidiana 

 

 Nem só de ressalvas vive o relacionamento entre história e biografias. Ao longo 

do século XX, ela também é vista como um importante instrumento para a historiografia, 

em especial para a micro-história, movimento cujo ápice aconteceu na década de 1970 

com as obras dos historiadores italianos Carlo Ginzburg e Giovanni Levi. A corrente 

transformou em protagonistas as pessoas comuns, os vencidos, deixando de lado a 

figura do grande homem. Percorrer a trajetória desses indivíduos era ainda mais 

revelador do que estudar os grandes movimentos sociais, pois eles representariam a 

mentalidade, os costumes e até as estruturas sociais de uma determinada sociedade. 

O gênero biográfico também seria uma forma de questionar a homogeneidade 

fictícia de uma era ou classe social, ao apresentar a capacidade de iniciativa pessoal de 

atores históricos. Estes seriam a soma de diversas experiências sociais, e não o reflexo 
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do grupo a que pertence. Em suma, a micro-história mostra que o contexto histórico é 

formado mais por rupturas e forças heterogêneas do que um movimento compacto e 

coerente (LORIGA, 2011, p. 222). 

 O existencialismo de Sartre e a psicanálise de Freud são outros fatores que 

devolvem a dignidade ao gênero biográfico. As biografias ganham um tom mais 

reflexivo ao contribuírem para o estudo do sujeito e dos processos de subjetivação 

(DOSSE, 2009, p. 229). Não mais preocupadas em seguir o esquema de causalidade 

mecânica, elas articulam elementos singulares com a unidade de uma pessoa. Para 

quem as escreve, elas seriam ainda uma forma de autoconhecimento, um exercício de 

empatia (DOSSE, 2009, p. 231). 

 Na sociologia, os relatos de vida devolvem à biografia a importância que ela tem 

como ferramenta de estudo. O paradigma estruturalista passa por uma retração na 

década de 1970, período em que vê a nostalgia e a memória ganharam espaço na obra 

de historiadores, sociólogos, literatos e pessoas comuns. Os relatos de vida seriam uma 

forma de reviver um mundo mais tranquilo, anterior à aceleração da modernidade 

(DOSSE, 2009, p. 241). Na década de 1990, o gênero biográfico volta a ser objeto de 

atenção dos historiadores eruditos, que se dedicam a escrever sobre as mais diferentes 

figuras históricas. É o fortalecimento de um processo de realocar o indivíduo na marcha 

da história (DOSSE, 2009, p. 104, p. 106). 

 No Brasil, a historiografia centrou-se na análise sobre os biógrafos e biografados, 

além do próprio exercício de biografar dos historiadores. Este último em especial 

merece destaque, pois muitos sociólogos e historiadores, como Lilia Schwartz, José 

Murilo de Carvalho e Mary Del Priore, conquistaram sucesso de crítica e de vendas no 

mercado editorial do país (GAUDÊNCIO, 2015, pp. 3-4). 

 

1.4 Os grandes homens  

 

Após esta breve descrição do percurso do gênero biográfico entre as ciências 

humanas, vale ressaltar um conceito que permeia a história e influencia as escolhas do 

biógrafo, desde o protagonista ao tom da narrativa: a Teoria dos Grandes Homens. Ela 

se baseia em um posicionamento determinista, que defende que indivíduos teriam 
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papel determinante nos eventos históricos. O "herói na história", como define o filósofo 

americano Sidney Hook (1950, p. 153), seria um indivíduo que possui uma influência 

preponderante em acontecimentos, cujas consequências seriam diferentes caso ele 

não tivesse agido ou tomado as decisões que tomara. 

Hook (1950, pp. 154-155) diferencia o eventful man do event-making man ao 

tratar sobre os grandes homens. O primeiro termo se refere a qualquer indivíduo cujas 

ações influenciaram acontecimentos que poderiam ser diferentes caso ele tivesse agido 

de outra maneira. Já o segundo seria um eventful man que altera o rumo da história 

devido à sua inteligência, força de vontade e caráter foras do comum. A grandiosidade 

de um indivíduo, assim, envolve um talento extraordinário e não a sorte de estar no 

lugar e na hora certa. 

Tanto o eventful man quanto o event-making man aparecem em pontos de 

bifurcação da história. As suas ações já foram preparadas pela direção de 

acontecimentos anteriores. A diferença está no estágio de preparação: no caso do 

eventful man, basta um decreto ou uma ordem para este tomar a escolha decisiva. 

Suas qualidades nada tem a ver com as consequências do ato. Já o event-making man 

ajuda a criar este ponto de bifurcação na história: 

 
 

Ele aumenta as chances de sucesso da alternativa que ele escolher devido às suas 
qualidades extraordinárias, necessárias para que ele faça essa escolha. Assim como 
César, Cromwell e Napoleão, ele deve afastar a oposição do caminho que ele escolheu 
e, fazendo isso, ele apresenta habilidades excepcionais de liderança. É o herói como 
event-making man que deixa uma marca positiva de sua personalidade na história - uma 
marca que ainda é perceptível após ele sair de cena (HOOK, 1950, p. 157, tradução 
nossa). 
 
 

Um dos primeiros defensores da importância do indivíduo no rumo da história, 

antes mesmo da definição de Hook de eventful man e event-making man, é o 

historiador e filósofo Thomas Carlyle, que acreditava que a história universal se resumia 

à biografia dos grandes homens -- conforme mencionado no início do presente capítulo. 

Carlyle defendia o culto ao herói, a veneração do grande homem, exatamente pelas 

responsabilidades que este carregava. Para ele, a desilusão corrente dos anos de 1800 

se devia ao fato dos heróis não serem mais admirados, por acreditar-se que eram 
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apenas parte de uma grande coletividade, produtos de uma determinada época 

(LORIGA, 2011, pp. 57-58). 

O herói poderia vir mascarado de diferentes formas, como poeta, estadista ou 

profeta, porém todos compartilhariam da mesma substância. Essa substância, como se 

pode apreender das conferências de Carlyle, é a sinceridade: o grande homem teria fé 

absoluta no que proclamava ou fazia, além de possuir uma clarividência ao enxergar o 

outro, ao captar a realidade em toda sua verdade e profundeza. Ser sincero seria um 

ato inconsciente, inerente à natureza do herói, que não se vangloriava por esta 

característica (LORIGA, 2011, p. 59, p. 74-76). Para compreender tais aspectos do 

homem heroico, seria necessário investir no gênero biográfico, que revelaria as 

emoções secretas dos indivíduos do passado. Carlyle acreditava que uma sociedade 

era o fruto de várias vidas individuais, cujos pensamentos e ações moviam o continuum 

perpétuo da história (LORIGA, 2011, p. 65). 

No entanto, o herói do Carlyle era consciente de seu objetivo no mundo, de suas 

relações de força e de seus pecados. Ele chegava a se assemelhar a uma aparição 

divina, mesmo o ser humano sendo um misto de sacralidade e bestialidade. Carlyle 

alegava que a exaltação do grande homem só seria possível se a figura fosse afastada 

de seus aspectos corpóreos, para que seu espírito e pensamento pudessem ser 

captados. Dessa forma, o culto ao herói se funda na renúncia do eu, no esquecimento 

da pessoa, para se aproximar do universal (LORIGA, 2011, pp. 78-79). 

Das biografias analisadas, a que mais se aproxima do ideal de Carlyle é a de 

André Carrazzoni, ao se restringir às qualidades morais de Getúlio e deixar as anedotas 

de lado: 

 
 

Soldado, sargento, cadete, outra vez soldado, sargento novamente, estudante de 
preparatórios, acadêmico de direito: infância sonhadora, adolescência brava e ativa, que 
cedo se debruça sobre os abismos da realidade, juventude ávida de saber, na ânsia de 
se elevar dos abismos sem poesia ao firmamento dos livros e das ideias, cujas estrelas 
brilham sempre (CARRAZZONI, 1939, p. 44). 
 
 

 Lira Neto, por outro lado, conforme relata no prelúdio do primeiro volume da 

trilogia, ateve-se aos documentos e aos fatos, em especial as cartas dos arquivos do 

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) 
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da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ele também optou por contar episódios anedóticos 

da vida do biografado, pois, para ele, não havia até então uma biografia de Getúlio “na 

verdadeira acepção do termo”: 

 
 

De fato, sempre me inquietou o fato de Getúlio nunca ter sido alvo de uma biografia 
jornalística exaustiva, moderna, cuidadosa no trato com as fontes primárias, atenta à 
abundância de estudos acadêmicos a respeito do período e, em especial, sem o 
impressionismo da maioria dos relatos biográficos-jornalísticos já publicados sobre o 
personagem (NETO, 2012, p. 526). 
 
 

 No próximo capítulo, será apresentado um breve relato das principais 

características e dos acontecimentos no Brasil da década de 1880 à instauração do 

Estado Novo, em 1937, décadas que contemplam o nascimento, infância, juventude e 

maturidade de Getúlio Vargas, com base no trabalho dos historiadores Boris Fausto e 

Maria Celina D’Araújo. Compreender este cenário da história nacional é primordial para 

analisar o período em que foi escrita a obra de André Carrazzoni, além de auxiliar na 

análise de como Lira Neto representa essas seis décadas do século XX nos anos 2000. 
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2. OS MITOS EM TORNO DE GETÚLIO VARGAS 

 

 O mito faz parte da biografia do herói, responsável pela escrita da história, como 

bem explica Thomas Carlyle12. Para dar continuidade ao presente trabalho, é 

necessário apreender o conceito de mito e mito político, presentes nas obras de André 

Carrazzoni e Lira Neto analisadas. Os mitos políticos relacionados a Getúlio Vargas, em 

especial, tiveram grande relevância no Estado Novo, quando foram trabalhados nas 

narrativas da infância do então presidente. Como a monografia tem como foco a 

infância de Vargas, é indispensável descrever o período de 1937 a 1945 e apontar os 

mitos políticos construídos nestes anos de ditadura, para, no terceiro capítulo, 

empreender a análise de como a meninice de Getúlio é apresentada pelos autores de 

sua biografia.  

A narrativa da vida de um indivíduo pode conter elementos míticos, seja na Idade 

Heroica, Modal ou Hermenêutica. Em especial na biografia de Getúlio Vargas, é 

possível perceber mitos políticos que norteiam a escrita, pois a figura histórica é 

contemporânea de um período em que o pensamento mítico voltou à tona na 

humanidade. É no período entre as duas guerras mundiais que o pensamento político 

se transforma, colocando em primeiro plano aspectos emocionais em detrimento dos 

racionais13 (CASSIRER, 2003, p. 19). Quem discorre sobre este período é o filósofo 

Ernst Cassirer (1874-1945), ao analisar os movimentos totalitários europeus. Muito do 

que o autor afirma pode ser aplicado ao caso brasileiro, apesar deste ser considerado 

autoritário e não totalitário14. 

                                                
12 Ao tratar sobre o "culto do herói", conceito detalhado no capítulo 1 da presente monografia, Thomas 

Carlyle apresentou um ponto de vista bastante vinculado aos totalitarismos e autoritarismos do século 
XX. A ideia da história ser escrita por grandes homens ganhou grande reverberação, inclusive por incluir 
elementos místicos compreensíveis pela sociedade britânica do século XIX (CASSIRER, 2003, pp. 226-
231). 
13 Para Cassirer, há muito a sociedade se preparava para a retomada do mito no século XX. Contudo, o 
estopim foi a Primeira Guerra Mundial, que criou as condições necessárias para o desenvolvimento do 
pensamento mítico como arma. As nações europeias perceberam que o conflito não havia trazido 
soluções para problemas sociais e tensões internacionais, em especial na Alemanha. Mesmo com 
medidas legislativas e diplomacia, os representantes da República de Weimar não conseguiram sanar os 
dilemas da sociedade e a economia do país estava à beira do colapso. A solução encontrada foi a 
retomada do mito (2003, pp. 321-322). 
14 O historiador Boris Fausto, em sua biografia sobre Getúlio Vargas, faz uma distinção entre os termos 

“autoritarismo” e “totalitarismo”. O primeiro permite a existência de mais de um partido e a expressão 
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 Apesar dos mitos serem grandes norteadores das ações políticas deste período, 

não há um consenso acerca de sua definição. Ela é múltipla e já foi estudada por 

antropólogos, sociólogos e psicólogos. Em um primeiro momento, o mito é visto como 

uma característica de sociedades primitivas, ao representar a simplicidade humana. 

Mas, ao ser interpretado pelo indivíduo, é pensado com os mesmos processos do 

pensamento científico. Seja qual for a sociedade, antiga ou contemporânea, seus mitos 

sempre terão uma carga de irracionalidade e emoção, fundamental para que ele surja, 

se sustente e desapareça (CASSIRER, 2003, p. 20-24, p. 30). 

 A linguagem também é primordial para se compreender um mito. O principal 

filólogo a abordar esta questão é Max Müller, a partir da descoberta do sânscrito no 

século XIX. Apesar de parecerem completamente opostos um do outro -- a linguagem 

sempre seguindo estruturas lógicas e o mito baseado na irracionalidade --, os dois 

compartilham sua origem no pensamento primitivo do homem. O mito, assim, surgiria a 

partir dos vícios da linguagem, como os sinônimos, cujo número é maior quanto mais 

primitiva for uma sociedade. Tamanha ambiguidade é a responsável pelo surgimento 

dos mitos, ao permitir a criação de histórias de deuses e heróis. Em outras palavras, o 

intelecto primitivo sempre fora racional, porém era pouco desenvolvido e inexperiente, o 

que o deixava exposto à falácia e ambiguidade das palavras. O fascínio pela natureza 

foi o impulso para o desenvolvimento religioso e da linguagem, seguido pelo 

pensamento mítico (CASSIRER, 2003, pp. 36-39). 

 Aliadas à linguagem, estão a psicologia e a antropologia modernas como 

ferramenta para se compreender o mito. Para o primeiro campo de estudo, o mito só 

seria plenamente compreendido quando fossem levados em conta os ritos. Estes eram 

comuns em todas as sociedades antigas, como a grega, a romana e a babilônica, e 

expressavam as emoções do homem. Os rituais, dos quais fazem parte também as 

“palavras mágicas”, têm uma existência mais duradoura e profunda em uma sociedade 

do que o mito em si (CASSIRER, 2003, p. 43). 

                                                                                                                                                        
controlada da sociedade, embora a mobilização das massas seja vista com desconfiança, mesmo que 
seja em apoio ao regime. O segundo se caracteriza pelo partido único e por instigar manifestações do 
povo, seja em forma de cultos ou encenações rituais. No entanto, ambos os conceitos se valem da figura 
central de um líder carismático, do corporativismo e da confiança no trabalho técnico, em detrimento do 
político (2006, p. 70). 
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Exatamente por serem uma representação de emoções, os ritos dependem da 

psicologia para serem apreendidos. Nesta perspectiva, eles seriam manifestações 

motoras da vida psíquica, ou seja, uma tradução das emoções em movimentos rítmicos 

e solenes. Os ritos revelariam tendências fundamentais, apetites e desejos. Mais tarde, 

com o desenvolvimento da psicanálise, o mito mostrou-se enraizado na natureza 

humana, independente de referir-se ao homem primitivo ou ao contemporâneo 

(CASSIRER, 2003, p. 48, p. 51). 

 Em todas as formas de cultura humana, os motivos do pensamento mítico são 

sempre os mesmos. Os mitos promovem unidade dentro de um grupo, pois permitem 

que os indivíduos se identifiquem com a vida da comunidade e a natureza. Ao 

promoverem o sentimento de unicidade, os mitos se mostram uma objetivação da 

experiência do grupo, não de uma única pessoa. Eles transformam emoções em 

símbolos e imagens, considerados pela comunidade como parte da realidade, e não 

algo imaginário. Dessa forma, o pensamento mítico se torna uma forma de exprimir e 

organizar instintos, esperanças e medos  (CASSIRER, 2003, pp. 57-58, p. 68-69). 

Em suma, a busca por uma definição de mito pelos diferentes campos da ciência 

não encontrou uma resposta definitiva. Especulou-se sobre as características do 

pensamento primitivo, linguagem, rituais e emoções. Contudo, todo este percurso de 

análise do pensamento mítico é primordial para se compreender os mitos políticos, 

presentes durante os dois governos de Getúlio Vargas e nas biografias escritas sobre 

ele, tanto a de André Carrazoni quanto a de Lira Neto.  

 

2.1 O Mito político 

 

 Assim como o conceito de “mito”, a ideia de “mito político” não possui uma 

definição consensual entre pesquisadores. Luis Felipe Miguel (1998), no artigo “Em 

torno do conceito de mito político”, opta por trabalhar com a concepção de mito político 

como uma mistificação, que apresenta o relato de como algo surgiu ou sobre o futuro. 

Ainda, o mito político trabalha com imagens que são apreendidas pela emoção, e não 

pela razão. Desta forma, ele seria uma força motriz da mobilização e da ação política, 

além de um promotor de unidade dentro de um determinado grupo. 
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 Existem alguns exemplos de mito político desta perspectiva que merecem ser 

destacados, em especial por figurarem nas biografias analisadas no presente trabalho. 

São os mitos da Era de Ouro, do Salvador e da Conspiração. O trio sempre apresenta-

se juntos em um projeto político, por fornecerem uma representação completa do jogo 

político: o “Bem” contra o “Mal” e o resultado desta luta. Estes três mitos auxiliam na 

construção de uma unidade entre diferentes interesses e ambições, que devem ser 

incorporados no geral e, ao mesmo tempo, transformar este geral em um desejo 

particular. Tal unidade é representada por entidades como a “nação” e o “povo”, grupos 

fictícios baseados na ideia de uma unidade preexistente (MIGUEL, 1998).  

O primeiro se refere à imagem de um princípio fabuloso, que marcaria o início de 

um novo tempo e apresentaria princípios para guiar a sociedade para todo o sempre. O 

mito da Era de Ouro também pode tratar sobre um futuro glorioso, ao resgatar uma 

tradição para que ela tenha continuidade, porém continua com a função de coesão e 

controle social. Seus ritos, aspecto de análise do mito tão caro para Ernst Cassirer, são 

os mecanismos democráticos, como o processo eleitoral. Em ambas as perspectivas, a 

figura do “grande homem” de Thomas Carlyle é essencial, por ser a responsável a dar 

autoridade para as duas (MIGUEL, 1998). No caso de Getúlio Vargas, temos a 

Revolução de 1930 e o estabelecimento das leis trabalhistas, celebradas sempre no dia 

1º de Maio a partir de 1937. Não há o rito do voto, mas outros são utilizados para unir 

os brasileiros, como a própria celebração do dia 1º de Maio no estádio do Vasco da 

Gama e os espetáculos de canto orfeônicos organizados por Heitor Villa-Lobos 

(FAUSTO, 2006, p. 120, p. 127). 

 O Mito do Salvador traz a figura de alguém capaz de melhorar a situação vigente 

e instaurar uma era de prosperidade e paz. Tal indivíduo seria o responsável por 

conduzir a nação a um futuro glorioso a qual estava destinada. Por último, o Mito da 

Conspiração demoniza um grupo real ou imaginário que não se identifica com o todo 

social que se está tentando construir. Ele seria um fator de desintegração que deve ser 

combatido, pois afasta um determinado projeto político de criar coesão social e, assim, 

se concretizar (MIGUEL, 1998). Nas biografias analisadas, percebe-se que o salvador é 

o próprio Getúlio Vargas. Em relação ao Mito da Conspiração, ele encarna diferentes 
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identidades: o comunismo, o imperialismo internacional, os imigrantes e o federalismo 

(FAUSTO, 2006, p. 90, p. 121, p. 134). 

 Os três mitos políticos descritos já faziam parte das sociedades antigas, mas 

ganharam novo fôlego a partir da Primeira Guerra Mundial. O resultado do conflito não 

trouxe soluções reais aos problemas enfrentados pela sociedade, em especial a 

europeia. Tensões sociais, políticas e econômicas encontraram refúgio nos mitos 

políticos, que tinham bastante espaço para se desenvolver. Eles atenderam demandas 

como a necessidade de liderança, criada em tempos desesperados quando a 

racionalidade se enfraquece. O líder personificaria o desejo coletivo, sobrepujando 

laços sociais como o direito, a justiça e até a Constituição. Com uma autoridade mística, 

o líder teria suas vontades consideradas como a suprema lei (CASSIRER, 2003, pp. 

321-322, p. 325). 

Como as sociedades no Pós-Guerra sentiam a necessidade da liderança, figuras 

políticas se utilizaram dos mitos políticos para satisfazê-las. Percebe-se uma diferença 

dos mitos e dos mitos políticos do século XX: enquanto os primeiros surgiam 

inconscientemente, os segundos eram feitos de acordo com um plano. Os mitos 

políticos são fabricados em instrumentos de propaganda e em discursos, o que exigia 

uma modificação na função da língua. Assim como os antigos magos faziam, as 

palavras ganham um tom de magia, ao serem usadas com outros significados 

(CASSIRER, 2003, pp. 326-328). 

 A mudança das palavras acarreta também a instauração de novos ritos, cada 

um deles designado para determinada ação política. Os rituais devem ser regulares, 

rigorosos e inexoráveis para as pessoas de todos os gêneros e idades. Quem não os 

faz está sujeito à punição. Com isto, o objetivo dos agentes políticos é bastante claro: 

 
 
O efeito desses novos ritos é óbvio. Nada melhor para adormecer todas as nossas forças 
ativas, o nosso poder de juízo e discernimento crítico, e para nos retirar o sentimento de 
personalidade e responsabilidade individual do que a realização constante, uniforme e 
monótona dos mesmos ritos. Na verdade, em todas as sociedades primitivas reguladas e 
governadas por ritos, a responsabilidade individual é uma coisa desconhecida. O que 
existe é apenas uma responsabilidade coletiva. O verdadeiro "sujeito moral" não é o 
indivíduo, mas o grupo. O clã, a família e toda a tribo são responsáveis pelas ações de 
todos os seus membros. Se um crime é cometido, não é imputado a um indivíduo. Por 
uma espécie de contágio social, o crime atinge todo o grupo (CASSIRER, 2003, p. 329). 
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 Dessa forma, os mitos políticos modernos têm como objetivo mudar os 

sentimentos, juízos e pensamentos do homem, para regularem e controlarem suas 

ações. Eles são mais eficazes que os meios comuns de repressão política, pois 

trabalham a imaginação das massas, destinadas a um futuro predeterminado de glórias 

(CASSIRER, 2003, p. 331, p. 334). Assim acontece durante o Estado Novo, como será 

detalhado a seguir. 

 

2.2 Getúlio Vargas antes do mito 

 

 Antes de adentrarmos nos mitos políticos recorrentes no Estado Novo, é 

importante conhecer a infância e formação política de Getúlio Vargas. Tais 

acontecimentos foram utilizados para ratificar os mitos em torno do ditador gaúcho, 

como o mito do Salvador. 

Getúlio Dornelles Vargas nasceu em 19 de abril de 1882, na Fazenda Triunfo, 

próxima de São Borja. Nos anos que antecederam seu nascimento, o Brasil e o Rio 

Grande do Sul já haviam passado pela Guerra do Paraguai15, pela fundação do Partido 

Republicano16 e pelo apogeu do Positivismo de Augusto Comte. Tais acontecimentos 

tiveram sua parcela de responsabilidade pela formação do caráter pessoal e político de 

Getúlio. Em primeiro lugar, seu pai, Manuel do Nascimento Vargas, figurou entre os 

combatentes do conflito entre o Império brasileiro, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, 

quando se destacou e ascendeu na carreira militar (FAUSTO, 2006, p. 22). O histórico 

militar da família será utilizado pelos biógrafos do Estado Novo, em especial André 

Carrazzoni, para construir o mito, como será visto no capítulo 3. 

                                                
15 Não há consenso entre os historiadores sobre a causa principal do conflito, nem sobre a real influência 

da Grã-Bretanha nas relações entre os países envolvidos. De maneira abrangente, podemos caracterizar 
a Guerra do Paraguai como uma síntese de conflitos regionais: Blancos contra Colorados no Uruguai, 
Federalistas contra Unitários na Argentina, reivindicações dos brasileiros pelas terras uruguaias e as 
aspirações internacionais do Paraguai. O conflito durou seis anos (BETHELL, 1995). 
16O Manifesto Republicano foi publicado em 1870, como uma consequência da crise econômica advinda 

da Guerra do Paraguai e do enfraquecimento da monarquia. Nos anos seguintes, diversos partidos 
republicanos foram fundados nas províncias, com abrangência regional. Os partidos defendiam a 
extinção do Poder Moderador, do Senado vitalício e do Conselho de Estado, além de promover a 
separação entre Igreja e Estado. Também compunham a pauta dos republicanos a descentralização 
político-administrativa da nação e a expansão do sufrágio para outros segmentos da sociedade, apesar 
de não mencionarem em momento algum a abolição da escravatura (CARVALHO, 2011). 
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Outro aspecto do passado de Manuel Vargas influenciou a vida política de 

Getúlio. O patriarca era grande aliado de Júlio de Castilhos e fazia parte do Partido 

Republicano Riograndense (PRR). Fundado em 1882, o partido tinha uma pauta 

semelhante ao do órgão republicano nacional: o fim da monarquia, realização de 

eleições diretas e a descentralização do poder, o que daria mais autonomia às 

províncias. A distinção do braço regional estava nas ideias de Augusto Comte, 

amplamente difundidas entre a elite gaúcha. O pensador francês defendia o uso do 

rigor científico nas ciências sociais e na política, o que as alçaria a um estado positivo 

por meio do progresso e da preservação da ordem. Especificamente sobre a política, o 

filósofo acreditava que o comando da sociedade deveria ser de responsabilidade de 

industriais e banqueiros, que representariam o poder temporal, e dos sábios, que 

constituiriam o poder espiritual. Ainda, o proletariado seria incorporado à sociedade 

graças a uma legislação protetora (FAUSTO, 2006, pp. 15-17). 

Um grande defensor destas ideias no Rio Grande do Sul era Júlio de Castilhos, 

que adaptou as ideias de Comte para a realidade gaúcha. A ditadura republicana, o 

intervencionismo do Estado e o corporativismo faziam parte dos seus planos para a 

província, que com a Constituição estadual de 1891 os sentiu na prática. Durante a 

Revolução Federalista, de 1893, Júlio de Castilhos ganhou um aliado fiel, Manuel 

Vargas, que foi promovido a coronel e ocupou a intendência de São Borja. A aliança 

com Castilhos e, nas décadas seguintes, com seu sucessor, Borges de Medeiros, se 

estendeu para toda a família Vargas, inclusive para Getúlio (FAUSTO, 2003, p. 17, p. 

22). Muitas das posturas adotadas pelo futuro presidente durante seus mandatos como 

deputado estadual, chefe de estado e ditador têm grande influência do pensamento 

recorrente no seio familiar. Tais atitudes ganharão legitimidade com os mitos políticos 

construídos durante o Estado Novo.  

Getúlio Vargas passou a infância na fazenda da família e, aos 14 anos, vai para 

Ouro Preto estudar e, mais tarde, tentar uma carreira militar. Em 1903, abandona os 

planos de vestir a farda e parte para Porto Alegre, com o objetivo de estudar Direito. 

Com a graduação, veio a indicação para o posto de promotor público e uma indicação 

para compor a Assembleia de Representantes pelo PRR, antiga Assembleia 

Legislativa. Foi deputado estadual entre 1909 e 1922, período que coincidiu com a 
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ascensão do Rio Grande do Sul ao cenário político nacional. Em 1927, é eleito 

presidente de estado e, três anos depois, integra a Aliança Liberal para depor 

Washington Luiz (FAUSTO, 2003, pp. 23-27, p. 33). 

Durante estes anos, o jovem Getúlio já se destacava pela oratória e pelo gosto 

pela leitura (FAUSTO, 2003, p. 24, p. 26). Tais características são utilizadas para 

enaltecer a inteligência do presidente, um dos ingredientes para a receita do mito 

getulista, que iniciará sua construção a partir de 1937, com o início do chamado Estado 

Novo. 

 

2.3 Um novo Estado se aproxima 

 

 A Revolução de 1930, perpetrado pela Aliança Liberal, juntamente com a 

ascensão à ditadura de Getúlio Vargas durante o Estado Novo, eram uma resposta à 

situação do Brasil no início do século XX. O governo representava as oligarquias rurais, 

dando pouco espaço à crescente burguesia industrial e urbana. Quando esse setor 

começa a crescer, particularmente o empresariado industrial, ele sente a necessidade 

de ter seus interesses atendidos. A burguesia não possui um programa político claro, 

contudo o Estado Novo passa a ser a expressão desta classe, ao estabelecer uma 

articulação entre sociedade civil e Estado. Ele terminou com um governo defasado no 

quesito de relações trabalhistas e capitalistas, ou seja, na luta de classes após a 

ascensão da burguesia industrial. Antes da Revolução de 30, o Estado era controlado 

pelos subalternos das oligarquias, pela burguesia rural e mercantil. Ou seja, o governo 

se ajustou à sociedade civil (TAVARES, 1991, p. 74). 

 
 

Dentre essas tarefas exercia papel fundamental aquela da criação de um mercado 
nacional unitário que implicasse na destruição ou no enfraquecimento das oligarquias, 
numa profunda desarticulação dos remanescentes do federalismo brasileiro, para o que 
se tornava necessária uma centralização do poder político. A formação de um mercado 
nacional suscitava uma série de exigências políticas relacionadas tanto com o 
federalismo quanto com as oligarquias. Ademais, esse Estado tinha, como tarefa básica, 
a de assegurar a soberania nacional (TAVARES, 1991, p. 76). 
 

 

Assim, o Estado Novo colocava em prática um dos elementos básicos da 

ideologia varguista, o nacionalismo. Este seria uma afirmação da nacionalidade voltada 
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para a economia e causas sociais, que também influenciaria as relações internacionais 

com países como Estados Unidos e Inglaterra (TAVARES, 1991, p. 77). O nacionalismo 

varguista, desta forma, seria uma resposta a um momento de crise da sociedade e 

traria, como solução, a vitória do “eu coletivo” em relação ao “eu individual”. O uso das 

paixões advindas de épocas de tensão foi uma forma de legitimar um novo regime, ao 

trabalhar uma nova identidade para o povo brasileiro (CAPELATO, 1998, p. 243). 

Percebe-se logo na denominação deste governo o intuito de inaugurar novos 

tempos, ao se apresentar como uma solução inovadora para unificar o país, promover o 

desenvolvimento econômico, representar as classes trabalhadoras e introduzir um 

governo técnico. O Estado Novo era, ao mesmo tempo, autoritário e modernizador. 

Autoritário por coibir a liberdade de expressão, modernizador ao implantar uma 

legislação trabalhista e estimular a industrialização (FAUSTO, 2003, p. 90). 

Getúlio Vargas também tentou implantar o corporativismo no país, criando 

instituições que representassem diferentes classes sociais. Na Constituição de 1937, 

estava previsto a criação de conselhos técnicos, mas apenas alguns saíram do papel, 

como o Conselho Federal de Comércio Exterior (CFCE) e o Conselho Técnico de 

Economia e Finanças (CTEF). O propósito destes órgãos era iniciar a substituição de 

políticos de carreira por técnicos, os quais, para Getúlio, seriam mais capazes de 

governar a sociedade. Neste período também é que se inicia a formação de uma 

burocracia estatal, necessária devido à centralização do poder e a multiplicação de 

tarefas nas áreas econômicas e culturais. Tal quadro de funcionários públicos seria 

isento no jogo de interesses políticos (FAUSTO, 2003, pp. 92-94). 

Protagonista do projeto modernizador do país, a implantação de uma indústria de 

base estava nos planos do Estado Novo, em especial a siderúrgica. Fazia parte deste 

projeto ainda a nacionalização de jazidas minerais e fontes de energia, a 

nacionalização dos bancos, a expansão da rede de transportes e a diversificação de 

produtos de exportação. Ao abrir uma linha de crédito para a indústria brasileira, o 

governo teve êxito no crescimento da infraestrutura e da indústria básica, com taxas 

superiores a 11% entre 1933 e 1939. No entanto, a nacionalização de jazidas, fontes de 

energia e demais empresas estrangeiras permaneceu apenas nas linhas da Carta de 

1937 (FAUSTO, 2003, pp. 107-108). 
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Outra integrante do projeto modernizador de Getúlio Vargas é a legislação 

trabalhista, considerada uma das principais mudanças implantadas no país para 

atender a nova sociedade civil. Logo em 1930, o então presidente provisório criou o 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC), órgão que daria corpo ao plano 

corporativista. O salário mínimo, a institucionalização dos sindicatos, a jornada de 8 

horas, as férias e a previdência social viriam mais tarde, em 1943. A partir destas 

implantações, Getúlio Vargas visava à contenção da luta de classes, por meio do 

controle estatal que garantiria a paz e a prosperidade da nação. Tal missão incluía 

convencer a burguesia industrial e comercial sobre os benefícios das políticas sociais 

(PARANHOS, 1999, p. 85, p. 88). 

Todos os planos do Estado Novo para a sociedade civil precisavam ser 

legitimados, para garantir a perpetuação de Getúlio Vargas no poder. O recurso que o 

ditador e integrantes do seu governo encontraram foi o uso de mitos políticos e todos os 

rituais que os acompanhavam. 

 

2.4 Novo Estado, velhos mitos 

 

 Intelectuais do Estado Novo, como Francisco Campos e Azevedo do Amaral, 

dissertavam com frequência sobre os mitos políticos em torno da figura de Vargas, 

essencial para a execução dos planos que tinham para a nação. O presidente gaúcho 

seria o responsável por integrar o povo e o Estado, por saber captar as aspirações do 

inconsciente coletivo e da alma brasileira (PARANHOS, 1999, p. 42). A partir desta 

descrição, de acordo com Paranhos, intelectuais e integrantes do Departamento de 

Imprensa e Propaganda (DIP) construíram a imagem de Getúlio Vargas em torno de 

cinco mitos políticos: o Mito do Salvador, o Mito do Gênio Político, o Mito da Doação, o 

Mito da Conspiração e o Mito da Redenção. 

 O quinteto foi utilizado para construir uma relação emocional com as massas, 

caras para a legitimação do governo que se iniciava. O relacionamento foi construído 

com base na irracionalidade, porém com o uso consciente do pensamento mítico por 

parte dos ideólogos do Estado Novo. O mito teria um valor de ação, ao impulsionar as 

massas à adoração do governante, e não teria distinção em relação à imaginação e a 
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verdade. Nesta lógica de pensamento, Getúlio Vargas seria o polarizador das ideias, 

com uma grande carga emocional para se relacionar com o povo (PARANHOS, 1999, 

p. 50). 

 As massas brasileiras, neste período, mantinham uma agenda de lutas e 

reivindicações por melhores condições de vida. Entretanto, devido ao aparelho de 

repressão do Estado, não tinham espaço para se manifestar. O aparato repressivo 

fazia, assim, ressurgir mais um mito em torno dos brasileiros: estes seriam passivos, 

tolerantes e serenos. Exatamente para fomentar esta falácia, as massas eram excluídas 

dos processos políticos, cujos ideólogos fomentaram o mito de que no Brasil havia 

“revoluções sem sangue”. Assim, as mudanças partiam de cima para baixo, sem 

participação popular, o que se fazia supor a concórdia do povo em relação a 

transformações promovidas pelas elites intelectuais e políticas (CAPELATO, 1998, p. 

255). 

Em relação às duas biografias analisadas para o presente trabalho, há uma 

grande diferença no peso que os mitos políticos utilizados no Estado Novo exercem 

sobre elas. A primeira, escrita em 1939, é fruto de um processo de legitimação do 

regime, por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Por isso, não é de 

se estranhar que, dos cinco mitos políticos apontados, pelo menos três estejam 

presentes: o do Salvador, o do Gênio Político e o da Conspiração. André Carrazzoni 

não teve oportunidade de trabalhar com os mitos políticos restantes, o da Doação e o 

da Redenção, pois o livro foi publicado em 1939 -- antes da promulgação da 

Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, da renúncia de Getúlio Vargas em 1945 

e do suicídio, em 1954. 

Já a segunda, de 2012, apresenta apenas o mito da Genialidade Política, e de 

uma maneira sutil, pois o autor não escreveu uma obra de propaganda, mas uma 

biografia com padrões jornalísticos e nos moldes de livrorreportagem. Lira Neto se 

ateve a livros acadêmicos, entrevistas, documentos oficiais, cartas e diários para 

reconstituir episódios e construir a narrativa. Mesmo assim, os encerramentos da 

maioria dos capítulos revelam a predestinação e astúcia do biografado, com o objetivo 

maior de causar um impacto no leitor do que para revelar ideologias políticas.  
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O primeiro, o Mito do Salvador, já foi previamente detalhado neste capítulo. Mas 

vale ressaltar as particularidades em relação à figura de Vargas. A princípio, na década 

de 1930, os ideólogos do Estado não viam com bons olhos a candidatura de Getúlio, 

pois ele não seria a pessoa mais adequada de cumprir a tarefa de mobilizar as massas 

(PARANHOS, 1999, p. 58). A primeira vista, Getúlio Vargas seria um estadista 

medíocre, com origens que remontam à República Velha, exatamente o período que o 

Estado Novo tentava sobrepujar. O presidente gaúcho tinha todos os vícios herdados 

desta época: foi deputado estadual graças à aliança com Borges de Medeiros, chefe 

caudilho; cortejou Artur Bernardes, representante das velhas oligarquias; vivenciou o 

clientelismo, a troca de favores e os assassinatos com motivos políticos (TAVARES, 

1991, p. 79). 

Contudo, como não havia outras opções, o Estado Novo trabalhou a imagem do 

presidente como um “homem excepcional”, um fiel intérprete das aspirações nacionais. 

Era muito mais assertivo trabalhar com um mito corpóreo do que com o mito da nação, 

para garantir um vínculo imediato com as massas (PARANHOS, 1999, pp. 58-60). 

Neste sentido, trabalhou-se o sentimento de agregação e pertencimento a uma terra 

grandiosa e farta, que uniria o Brasil, uma grande família, ao seu patriarca, Getúlio 

Vargas. A identidade nacional coletiva foi construída em torno desta figura política e de 

sentimentos como amor, paz, felicidade, generosidade, concórdia e alegria 

(CAPELATO, 1998, p. 246). 

Além de pai, Vargas também cumpriria o papel de terapeuta do povo brasileiro, 

como se o país estivesse enfermo. Como psicólogo, o ditador de São Borja teria 

encontrado no inconsciente coletivo ideias heterogêneas que poderiam causar 

desordem social. O diagnóstico foi de infiltração comunista (1935) e agressão 

integralista (1938), enquanto o medicamento prescrito seria obedecer ao grande líder, 

já que, como estava doente, a população não teria condições de se autorrepresentar 

(CAPELATO, 1998, pp. 260-261). A relação com o povo brasileiro e o poder 

premonitório do Mito do Salvador é especialmente trabalhado no encerramento da 

biografia de Carrazzoni: 

 
 

Ao homem que, no Brasil, busca criar uma ordem nova, baseada nos fundamentos 
cristãos da tradição brasileira; ao homem que se debruça sobre a maioria anônima da 



37 
 

sociedade, para lhe apalpar os pontos dolorosos e aliviar os sofrimentos; ao homem que 
sorri à massa, garantindo-lhe a tranquilidade possível, enquanto outros a conduzem pela 
força, para a aventura da guerra e os extravios da razão -- a este homem o destino não 
reservará missão ainda mais vasta? (CARRAZZONI, 1939, p. 295). 

 
 

O Mito do Gênio Político está diretamente ligado ao do Salvador, pois, para 

cumprir sua missão de liderar a nação a um destino glorioso, o líder deveria ter um 

poder de antever as situações futuras e tomar providências em relação a elas. O gênio 

teria consciência de que a sociedade está em constante mutação, por isso estaria 

propenso a mudanças, como as leis trabalhistas. Ainda, Getúlio Vargas seria a perfeita 

combinação entre razão e intuição, ideal para conciliar a arte à ciência do governo. 

Desta forma, sua figura conjugaria a magia e a racionalidade, a intuição e o 

planejamento, a predestinação e a previsão (PARANHOS, 1999, p. 66). 

E a genialidade política, aliada ao dom da oratória, já dava sinais na juventude 

de Getúlio, ao analisarmos a biografia escrita por André Carrazzoni. O jornalista 

descreve um episódio de quando Vargas era estudante de Direito, na época da eleição 

de Afonso Pena para Presidência da República. Na situação, o jovem Getúlio proferiu 

um discurso em defesa dos acadêmicos, pois estes acreditavam que o governo do Rio 

Grande estava sendo desrespeitoso ao negar a participação dos estudantes na 

recepção que aconteceria em homenagem ao presidente. De acordo com Carrazzoni, a 

fala teve um sucesso retumbante e previu o estadista que o bacharelando de Direito 

seria: 

 
 
A oração perdeu-se; a assistência, fremente, aplaudiu-a mas não lhe gravou o som 
humano, anunciador, por excelência; os ecos, porém, atravessam a muralha de trinta 
anos e ajudam a fixar o timbre da personalidade. Getúlio Vargas, na sua doutrina e na 
sua ação futuras, desperta naquele momento vibrante e efêmero da praça do palácio. A 
raiz emerge dali, ali estão os antecedentes, o húmmus, que fertilizaria o pensamento do 
homem de Estado, oculta-se ali, em dois ou três períodos (CARRAZZONI, 1939, p. 51). 
 
 

 Lira Neto não é tão efusivo ao abordar os discursos que Getúlio fez na 

juventude. No entanto, em trechos da biografia, ele também revela o caráter 

premonitório das ações do jovem Vargas durante a faculdade de Direito. O biógrafo 

destaca o primeiro discurso público que o estudante fizera, em virtude do falecimento 

de Júlio de Castilhos, no Theatro São Pedro. Para o autor, 
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A escolha de seu nome como representante dos acadêmicos de Direito -- embora ainda 
fosse aluno ouvinte -- revelava que o carisma de que já era possuidor conquistara, de 
imediato, a deferência dos novos colegas. [...] A propósito, nas últimas frases do discurso 
em memória de Castilhos, Getúlio ofereceria aos futuros apologistas a hipótese de uma 
visão premonitória que, porventura, teria a respeito de si (NETO, 2012, pp. 82-83). 
 
 

Contudo, ao selecionar trechos de falas de Getúlio com familiares e pessoas 

mais próximas, Lira Neto abre margem para interpretações sobre a presença do Mito do 

Gênio Político em seu livro. Na descrição de um diálogo entre o então deputado 

estadual e o filho Lutero, o biógrafo aponta o estilo de Vargas de fazer política: 

 
 

“Na luta, vencer é adaptar-se, isto é, condicionando-se ao meio, apreender as 
forças ambientes, para dominá-lo”, esclareceria ao amigo Telmo Monteiro. 
Para Getúlio, aquela frase, de clara inspiração darwinista, passara a funcionar 
como uma espécie de mantra. Faria questão de repassá-la aos filhos, como uma 
fórmula explicativa da vida e do mundo. 
“Vencer não é esmagar ou abater pela força todos os obstáculos que 
encontramos -- vencer é adaptar-se”, repetiria certo dia Getúlio ao filho mais 
velho, Lutero. Como o garoto ficasse em dúvida a respeito do verdadeiro 
significado da sentença, o pai detalharia: 
“Adaptar-se não é o conformismo, o servilhismo ou a humilhação; adaptar-se 
quer dizer tomar a coloração do ambiente para melhor lutar”. 
Era a forma getulista de se impor. Mas, em breve, quem teria de se adaptar 
diante das circunstâncias seria Borges de Medeiros (NETO, 2012, p. 149). 
 
 

O Mito da Doação seria uma consequência do olhar premonitório do grande líder. 

Este terceiro mito se refere à criação da Legislação Trabalhista, que teria sido doada ao 

proletariado por Getúlio Vargas. Mesmo que ela não tenha representado uma melhora 

de vida para as classes trabalhadoras, estas se sentiram pela primeira vez presentes na 

cena da história (CAPELATO, 1998, p. 247). Com a CLT, o ditador se mostrou à frente 

das grandes nações europeias, ao atender as demandas da classe trabalhadora antes 

destas iniciarem uma revolução. O objetivo seria manter a ordem na nação, o que 

levaria indubitavelmente ao progresso. O quarto mito, o da Conspiração, que também já 

foi descrito, também está ligado à missão do Estado de manter a ordem. Combater os 

comunistas por meio do corporativismo, como a institucionalização dos sindicatos, foi a 

maneira encontrada de vigiar um grupo que seria o maior inimigo do progresso da 

nação  (PARANHOS, 1999, pp. 68-80). 
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Apesar da ameaça comunista no Brasil, André Carrazzoni escolheu os 

federalistas como inimigo comum da nação ao narrar a ascensão de Getúlio Vargas à 

Presidência. Tal escolha se explica pela necessidade de legitimar um regime recém-

implantado no país, já que a obra fora encomendada pelo Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP) e publicada apenas dois anos depois da instauração do Estado 

Novo. No trecho abaixo, percebemos um misto dos mitos do Salvador, da Conspiração 

e da Redenção. O autor também frisa os meios pacíficos utilizados pelo presidente para 

alcançar a unidade nacional, possível graças a sua inteligência: 

 
 
Dentro da União, mater providens, tumultuam outras forças desagregadoras: o 
particularismo, o caudilhismo, o feudalismo econômico dos Estados afortunados e a 
vassalagem política dos Estados desafortunados. É a desorganização na Federação. [...] 
Para equilibrar a União, força nacional, no caos das forças regionalistas, ele lança mão 
de todos os recursos da persuasão, da sua autoridade e da sua inteligência 
(CARRAZZONI, 1939, pp. 288-289). 
 
 

Por último, o Mito da Redenção, presente inclusive no segundo governo de 

Vargas, de 1950 a 1954, apresenta a salvação da nação por uma figura masculina. 

Encarnada em Getúlio, a imagem do líder forte e solitário era comparada a de Jesus, 

também sozinho ao se sacrificar pela humanidade. O ápice deste aspecto mítico viria 

com o suicídio, em 1954 (CAPELATO, 1998, pp. 276-278). 

Todos os mitos em torno de Vargas contaram com seus próprios ritos e 

símbolos, indispensáveis para se conectar às massas, como aponta Cassirer. Eles 

serviram para ressignificar tradições e concepções da sociedade brasileira, com 

destaque para o movimento operário. Dentre os principais rituais, estão os discursos do 

presidente no dia 1º de Maio, os espetáculos de canto orfeônico e os desfiles militares e 

de operários em datas importantes no calendário do Estado Novo, como o aniversário 

de Getúlio e a data de instauração do regime, 10 de novembro (PARANHOS, 1999, p. 

95, p. 99). 

Além das manifestações públicas, Getúlio ganhou mais de 30 biografias durante 

o Estado Novo, além de efígies, pinturas e esculturas. Tais biografias, em específico, 

descreviam o presidente como uma personalidade austera, moderada, equilibrada e 

com bom senso (CAPELATO, 1998, p. 254). Um símbolo recorrente era a junção da 

bandeira brasileira com a figura de Vargas no centro, fazendo uma referência à 
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Santíssima Trindade: a Pátria, a Bandeira e o Chefe. O ditador gaúcho também era 

representado em desenhos com uma postura paternal, cercado por crianças, ou como 

símbolo de integração nacional, como nos cartazes do projeto da “Marcha para o 

Oeste” (CAPELATO, 1998, pp. 48-49). 

Como vimos neste capítulo, a predestinação é uma característica presente nos 

mitos políticos, como o do Salvador. A seguir, será detalhado o aspecto da 

predestinação de Getúlio Vargas, especificamente sobre sua infância. Será que os 

aspectos míticos construídos em torno da figura do ditador gaúcho já estavam 

presentes nas narrativas sobre sua infância? E, como os livros analisados pertencem a 

recortes temporais distantes, será que tais aspectos seriam os mesmos e seriam 

apresentados da mesma forma? Para isso, será utilizada a metodologia de análise das 

biografias, a História Comparada, escolhida por estas terem sido escritas em recortes 

temporais distantes entre si. 
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3. O PEQUENO GETÚLIO VARGAS EM 1939 E 2012 

 

 Com sete décadas de diferença entre si, as biografias escritas por André 

Carrazzoni e Lira Neto foram produzidas em momentos e com pretensões bastante 

distintas. No entanto, elas compartilham o mesmo protagonista e os mitos do Gênio 

Político e da predestinação, como será detalhado neste capítulo, com ênfase na 

infância de Getúlio Vargas. Exatamente por isso é que a metodologia da História 

Comparada, idealizada pelo historiador francês Marc Bloch na década de 1920, foi 

selecionada para este trabalho. 

 Inicialmente pensada para estudar sociedades europeias, a metodologia é uma 

grande ferramenta para descobrir e interpretar fenômenos históricos que carecem de 

fontes (BLOCH, 1998, p. 123). Para Bloch, comparar é escolher dois ou mais 

fenômenos que apresentam analogias entre si, para, em seguida, descrever suas 

curvas de evolução e verificar semelhanças e distinções entre eles. Para isso, é 

necessário haver duas condições para que haja a comparação: semelhança entre fatos 

observados e diferença entre os meios onde os fenômenos aconteceram (1998, p. 121). 

 O Método Comparado não busca apenas as semelhanças, mas as diferenças. 

Ele deve distinguir a originalidade de diferentes sociedades (BLOCH, 1998, pp. 131-

132). Ainda, a comparação só tem valor caso ela se apoie em estudos pormenorizados, 

críticos e solidamente documentados (BLOCH, 1998, p. 143). 

 São duas as principais aplicações da História da Comparada. A primeira é na 

análise de sociedades separadas no tempo e no espaço. Tal recorte deve conter 

analogias entre fenômenos que não possam ser explicados por influências recíprocas 

ou por comunidades de origem. A segunda é no estudo de sociedades vizinhas e 

contemporâneas, constantemente influenciadas umas pelas outras. Tais sociedades 

teriam uma origem comum e sofreriam com a ação das mesmas grandes causas. 

 
 
O mais evidente de todos os serviços a esperar de uma comparação atenta instituída 
entre factos tirados de sociedades diferentes e vizinhas é permitir-nos discernir as 
influências exercidas por estes grupos uns sobre os outros. Indagações prudentemente 
realizadas revelariam talvez correntes de transição de elementos entre as sociedades 
medievais até agora imperfeitamente reveladas (BLOCH, 1998, p. 126). 
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Para Bloch, esta aplicação seria a mais rica cientificamente, por fomentar 

classificações mais rigorosas e conclusões muito mais precisas (BLOCH, 1998, pp. 

120-121, p. 123). Dessa forma, a História Comparada permite descobrir interações 

desconhecidas entre sociedades humanas, mas não a identificar grupos que, sem laço 

algum de parentesco, possuam frações de uma sociedade mãe, de uma origem. O 

método permite discernir relações antigas entre sociedades historicamente distintas que 

compartilham uma comunidade civilizacional (BLOCH, 1998, pp. 140-141). 

No caso do presente trabalho, não há carência de fontes, pois a vida de Getúlio 

Vargas e o Estado Novo já marcam forte presença na historiografia brasileira. O que 

está em foco são obras escritas em duas sociedades brasileiras distantes 

temporalmente, com demandas e cenários políticos distintos: uma no final da década 

de 1930, no auge do Estado Novo, e outra na década de 2010, durante os 14 anos do 

PT no poder. Os dois cenários geraram livros com estilos de escrita e recortes da vida 

de Getúlio Vargas bastante diferentes entre si, apesar de seus autores compartilharem 

a mesma profissional: o jornalismo. 

A seguir, analisaremos o contexto de produção das duas obras, bem como a 

motivação dos dois autores para escrever as biografias, o que influenciou nos episódios 

escolhidos da vida de Getúlio a aparecem nos livros e até no retrato que fizeram do 

presidente. 

 

3.1 O Getúlio Vargas de André Carrazzoni 

 

 A obra do gaúcho André Carrazzoni teve forte influência do trabalho dos 

ideólogos do Estado Novo, como Francisco Campos, Marcondes Filho e Hugo Borghi. 

Por exemplo, Francisco Campos, um dos idealizadores do varguismo, já defendia o uso 

de mitos políticos para convencer as massas da importância de um Estado uno, forte e 

centralizado na imagem do presidente. Para ele, vivia-se uma época de irracionalidade, 

terreno fértil para a implantação de novos mitos. Estes promoveriam a unidade entre os 

indivíduos, que se tornariam massa ao abandonar a própria personalidade em favor do 

ideal patriótico, nacionalista e maternal (BOTTON, 2017, pp. 78-79). 

Enquanto intelectuais de maior prestígio trabalhavam a ideologia do varguismo, 

autores de menor notoriedade esmiuçavam os aspectos psicológicos de Vargas que 
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ratificavam os mitos políticos propostos para a nova ordem política de 1930. O gênero 

escolhido para este fim foi o biográfico, por ter um alcance maior entre os setores 

populares e ser uma ferramenta de escrita de uma história nacional, por meio do relato 

da vida dos grandes homens, como já fora descrito no primeiro capítulo (BOTTON, 

2017, pp. 83-84). 

É o caso da biografia “Getúlio Vargas”, escrita por André Carrazzoni em 1939, 

considerada a mais completa análise da personalidade do presidente (BOTTON, 2017, 

p. 86). Logo no início de sua carreira como jornalista, André Carrazzoni se mostrou um 

grande partidário de Getúlio Vargas. Nas décadas de 1920 e 1930, escreveu para os 

jornais Correio do Povo (RS), O Radical (RJ), Jornal de Notícias (SP), A Hora (RJ) e A 

Noite (RJ), todos periódicos cuja linha editorial era favorável ao varguismo. Carrazzoni 

foi acusado de ter feito parte da Intentona Comunista de 1935, o que o levou a escrever 

a biografia selecionada para a presente monografia, uma forma de “fazer as pazes” 

com o governo (BOTTON, 2017, p. 86). 

André Carrazzoni levou dois anos para escrever a obra, período em que visitou o 

presidente na estância da família em São Borja. O ano de lançamento da biografia, 

1939, é simbólico: marca o início da intensificação da propaganda política do Estado 

Novo, que tinha como objetivo legitimar um regime ditatorial (BOTTON, 2017, p. 87).  

A partir daí, fez parte de diversos órgãos governamentais, como o Ministério da 

Justiça e Negócios Interiores, o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e o 

Departamento de História e Documentação. Carrazzoni ocupou cargos públicos até 

1964, quando foi deposto em decorrência do golpe militar (BOTTON, 2017, P. 86). 

 
 
Nesse sentido, podemos perceber na obra de Carrazzoni uma intensa preocupação em 
legitimar a trajetória de vida de Vargas com um conjunto de manifestações de sua 
personalidade que garantiriam sua predestinação ao poder nacional, sendo que a própria 
manutenção do Estado Novo estaria garantida graças aos traços atípicos e 
transcendentais de legítimo condutor possuídos pelo líder. Para isso o argumento 
sustentado era de pura cientificidade, elencando e citando uma série de filósofos, 
politólogos, psicólogos e tratadistas de maneira geral para sustentar e dar autoridade ao 
escrito (BOTTON, 2017, p. 87). 
 
 

Não apenas a biografia escrita por Carrazzoni, mas as demais obras 

estadonovistas se utilizavam de uma linguagem que sacraliza a política. Getúlio Vargas 

é cercado de simbologias que remetem à hierarquia e organização da Igreja, sendo 



44 
 

representado como um messias que faria a redenção das massas. Por este motivo, a 

narrativa de vida getulista possui demasiadas referências ao destino e à fortuna, o que 

a aproximava as hagiografias, já descritas no capítulo 1 do presente trabalho (BOTTON, 

2017, p. 88). 

A biografia escrita por André Carrazzoni se caracteriza pelo discurso 

hagiográfico, a historiografia carlyleana17, a linguagem romântica de Michelet18 e as 

citações de grandes personalidades da história e da política (BOTTON, 2017, p. 90). 

Todos os episódios narrados da vida de Getúlio reiteram a temporalidade do destino, ao 

atestarem o sentido viril da personalidade do ditador gaúcho (BOTTON, 2017, p. 90). 

 

3.2 O Getúlio Vargas de Lira Neto 

 

 Por se tratar de uma biografia recente, ainda não há textos acadêmicos que 

analisem a obra de Lira Neto. É devido a isso que, no presente trabalho, utilizaremos 

entrevistas cedidas pelo autor a grandes canais de comunicação como referência. É um 

cenário bem diferente do encontrado ao estudar sobre André Carrazzoni, cujas obras já 

foram mencionadas com frequência em trabalhos acadêmicos — inclusive, a biografia 

escrita pelo jornalista está entre as fontes de Lira Neto para produzir a trilogia de 

Getúlio Vargas. 

 O jornalista Lira Neto nasceu em Fortaleza, em 1963. Na vida adulta, concluiu 

três cursos universitários: Filosofia, na Faculdade de Filosofia de Fortaleza, Letras, na 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), e Jornalismo, na Universidade Federal do 

Ceará (UFC). Até 2001, trabalhou em redações de grandes jornais, quando decidiu se 

dedicar inteiramente à escrita de biografias. A atividade lhe rendeu quatro vezes o 

Prêmio Jabuti de Literatura, nos anos de  2007, 2010, 2013 e 2014, e uma vez o Prêmio 

da Associação Paulista de Críticos de Arte - APCA, em 2014, todos na categoria 

"Biografia"19. 

                                                
17 Mais detalhes sobre o pensamento de Thomas Carlyle estão no capítulo 1 da presente monografia. 
18 O historiador Jules Michelet ganhou notoriedade ao escrever sobre os protagonistas da Revolução 

Francesa. Ele seguia os princípios de recuperar "a vida total" e o "drama da vida", produzindo biografias 
acríticas, ligadas a fatos e fortemente conectadas com as paixões coletivas. Ele atendeu uma demanda 
do público por fatos históricos, acontecimentos sensacionais e enigmas insolúveis (PRIORE, 2009, p. 8). 
19 Disponível em http://www.liraneto.com/p/o-autor.html. Acesso em 13 out 2017. 

http://www.liraneto.com/p/o-autor.html
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 Além da trilogia sobre a vida de Getúlio Vargas, Lira Neto se notabilizou por 

narrar a trajetória de Padre Cícero, da cantora Maysa, do escritor José de Alencar e do 

ex-presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Todos os trabalhos receberam 

críticas positivas da imprensa especializada e de acadêmicos de História e Ciência 

Política, devido ao rigor do uso de fontes primárias e bibliografia especializada20. 

 É importante notar que a motivação de Lira Neto para escrever a vida do 

presidente gaúcho é completamente diferente da de Carrazzoni. Enquanto este usou a 

biografia para flertar com os líderes do regime estadonovista, além de atender uma 

demanda de propaganda para legitimar o Estado Novo, o jornalista fortalezense 

escolheu o personagem histórico para atender uma demanda de mercado -- conforme 

ele mesmo conta em entrevista para o médico Drauzio Varella, disponível no canal do 

YouTube. 

 
 

No caso do Getúlio, ele aparece, inclusive, no final da minha biografia sobre o Padre 
Cícero. [...] E eu sabia que o meu editor, Luiz Schwarcz, tinha o interesse de ter uma 
biografia do Getúlio no catálogo da editora. Eu sabia que alguns amigos meus tinham 
sido convidados a fazer isso e, por um motivo ou por outro, acabaram não fazendo. 
Quando entreguei os originais do Padre Cícero para o Luiz, ele me perguntou qual seria 
o próximo livro e me sugeriu, inclusive, um livro de ocasião, menos denso, um livro que 
fosse de "entressafra". E eu falei que não, que queria uma encrenca tão grande quanto a 
do Padre Cícero, e sugeri a ele uma biografia do Getúlio. O Luiz topou na hora. Também 
sugeri que fossem três volumes, e ele também topou na hora. Havia um risco editorial 
grande embutido nisso, afinal, eram três volumes, cada um com 500, 600 páginas. O que 
me fascina, e o que sempre me fascinou no Getúlio, é algo parecido com o que sempre 
me fascinou no Padre Cícero: é a capacidade que ele tem, após tanto tempo da sua 
morte, de despertar reações tão apaixonadas de um lado e de outro. Um homem que na 
sua trajetória política, na sua trajetória como homem público, colecionou amores e ódios 
extremos, devoções e também rivalidades e ódios. [...] Como até hoje existem getulistas 
ferrenhos e antigetulistas radicais. Sessenta anos depois e as paixões ainda estão 
acesas21. 
 
 

 As técnicas de escrita e os princípios também foram outros. Na entrevista, o 

jornalista frisa que seus livros são grandes reportagens e não trabalhos acadêmicos, 

ensaios históricos ou tratados sociológicos. Ele define a metodologia de trabalho como 

a mesma utilizada pelos repórteres, aliada à preocupação pela recepção do leitor. Lira 

Neto se baseou nos valores atuais do jornalismo para narrar a trajetória de Getúlio, e, 

                                                
20 Disponível em http://www.liraneto.com/p/livros.html. Acesso em 13 out 2017. 
21 Drauzio Entrevista | Lira Neto. Drauzio Varella. Uzumaki. São Paulo: Uzumaki, 2014. 34’17” a 36’37”. 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=cjtGPdess9Y. Acesso em 13 out 2017. 

http://www.liraneto.com/p/livros.html
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ao final, conclui que o presidente é o personagem histórico mais importante da história 

do Brasil: 

 
 

Eu busquei nesses três livros o caminho da isenção jornalística possível, ou seja, tentar 
analisar o Getúlio naquilo de positivo e de negativo ele produziu no país. Não é à toa que 
o historiador Boris Fausto escreve na quarta capa do primeiro volume, dizendo que o 
Getúlio, para o bem e para o mal, é o personagem mais importante da história brasileira 
do século XX. Eu ouso até discordar do professor Boris e ir além, e dizer que ele não é 
só o personagem mais importante da história brasileira do século XX, como o 
personagem mais importante da história brasileira como um todo; pelas marcas que 
deixou, pelo legado, pelo positivo e pelo negativo, para o bem ou para o mal, como bem 
disse o Boris22. 
 
 

 Em outra entrevista, desta vez para o jornalista Leonardo Cavalcanti, do Correio 

Braziliense, Lira Neto ressalta mais uma vez a isenção jornalística como norteadora do 

seu trabalho. Para o autor, faltava o personagem ganhar uma biografia moderna e 

isenta de radicalismos.  

 
 

Todo brasileiro, bem ou mal, conhece a trajetória de Getúlio, ainda que em linhas gerais. 
O maior desafio foi articular o maior número possível de fontes, promovendo uma 
polifonia de vozes, para extrair daí um texto que se sustentasse não só pela fluência, 
mas também pela consistência de dados. No caso desse primeiro volume, representou 
uma dificuldade extra a necessidade de desencavar a chamada “pré-história” de Getúlio, 
antes de 1930. Por questões óbvias, a documentação a respeito do período anterior à 
sua chegada ao poder é mais rarefeita e bem menos explorada23. 
 
 

 É possível perceber que ambos os autores atuaram em contextos e com 

motivações bastante diferentes. Como isso influenciou a obra de cada um, em especial 

na narrativa da infância de Getúlio Vargas, é o que será analisado a seguir. 

 

3.3 A infância de Getúlio Vargas sob a ótica de André Carrazzoni e de Lira Neto 

 

 A distância temporal que separa os autores permitiu um retrato bem diferente da 

infância do futuro presidente do Brasil. Primeiro, é possível perceber na obra de André 

                                                
22 Op. Cit., 36’46” a 37’26”. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=cjtGPdess9Y. Acesso em 

13 out 2017. 
23 CAVALCANTI, Leonardo. A obsessão Getúlio. Correio Braziliense, Brasília, online, 13 jun 2012. 

Disponível em https://biografiagetuliovargas.wordpress.com/2012/06/18/correio-braziliense-texto-limpo-e-
pesquisa-rigorosa/. Acesso em 13 out 2017. 
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Carrazzoni elementos que corroboram a presença de mitos políticos descritos no 

capítulo 2 deste trabalho, como o do Salvador e o do Gênio Político, aliados a 

descrições que reforçam a imagem de um Getúlio Vargas viril e ciente do seu dever. É 

interessante notar que, apesar de Lira Neto não adotar um discurso tão generoso à 

figura do ditador de São Borja, ambos os autores se utilizam do mito do gaúcho para 

construir suas narrativas, em especial a virilidade e o pendor à arte militar (NETO, 2012, 

p. 550). No caso de Carrazzoni, o mito do gaúcho seria uma reiteração da vocação do 

pequeno Getúlio, enquanto para Neto é mais uma ferramenta estilística de escrita. 

 A virilidade e o pendor à carreira militar seriam os primeiros sinais da 

predestinação de Getúlio a ser o grande líder da nação brasileira, para Carrazzoni. Para 

isso, seria necessário um líder de grande força física e inteligência, qualidades 

inerentes ao menino que nasceu em São Borja, em 1883. 

 
 

A 19 de abril de 1883, veio ao mundo o terceiro filho do casal, Getúlio. O coronel Manoel 
do Nascimento Vargas não dissimulou a alegria. Com Viriato, Protásio e, agora, o recém-
nascido firmava-se a varonia de sua descendência. D. Cândida talvez sonhasse com 
uma menina, a graça frágil do sexo. Mas o menino tinha traços delicados, era leve como 
um pássaro: a mãe sorriu de enlevo, olhando para o berço (CARRAZZONI, 1939, p. 18). 
 
 

 A descrição do nascimento do bebê Getúlio de Carrazzoni é bem diferente da 

feita por Lira Neto. Enquanto o jornalista gaúcho apresenta uma criança que trouxe 

alegria aos pais, além de dar continuidade aos valores viris da família Vargas, o autor 

fortalezense narra uma cena de preocupação, consequência de uma criança que 

nascera com uma saúde frágil. Ainda, o pequeno Getúlio é descrito como um menino 

franzino, baixinho e sem grande força física. 

 
 

“Desde os primeiros minutos após o parto, percebeu-se que era uma criança frágil. Os 
próprios pais chegaram a imaginar que o pequeno Getúlio poderia vir a repetir a sina da 
infeliz Jovita. 
“‘É meio magro, mas tem bons pulmões’, teria se consolado Manuel Vargas ao 
contemplar o primeiro choro daquele menino de pernas curtas iguais às suas, nascido 
em 19 de abril de 1882, na sede da Fazenda Triunfo. 
“Durante toda a infância, o magricela Getúlio padeceu de saúde precária. Quase morreu 
envenenado aos dois anos de idade, quando já ganhara mais um irmão, Espártaco. Um 
descuido dos pais fez com que despejasse garganta abaixo alguns goles de querosene. 
Sobreviveu, mas daria novo susto à família aos sete anos, quando caiu de cama, 
assolado por acessos incontroláveis de febre (NETO, 2012, p. 35). 
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Para chegar a essas conclusões, Lira Neto se baseou na biografia escrita por 

Leal de Souza, em 1940 (2012, p. 551). É interessante observar que, mesmo também 

sendo uma obra de propaganda estadonovista, a obra de Leal de Souza já trouxe um 

retrato mais verossímil do nascimento de Vargas do que a biografia de Carrazzoni, 

escrita no mesmo período e com o mesmo propósito. 

Em dois aspectos os autores das biografias concordam: a admiração de Getúlio 

Vargas pelo pai e a inteligência que o futuro ditador apresentava desde pequeno. 

Ressalta-se que Lira Neto usou Carrazzoni como referência para descrever o que o 

menino sentia pelo General Vargas, como é apontado nas notas ao final do primeiro 

volume da trilogia. Entretanto, a figura materna de D. Cândida ganha mais destaque na 

formação do ditador na biografia de 2012 do que na de 1939, como pode ser visto nos 

trechos abaixo:  

 
 
Ao menino Getúlio, não lhe embalava o sono a melodia verbal dos contos de fadas ou 
das viagens maravilhosas. O seu maravilhoso, sob cuja sombra azul adormecia, era 
estranhamento humano e real. [...] O pai rememorava os feitos homéricos das armas 
brasileiras, o furioso denodo do inimigo. O menino queria saber mais, reclamava 
pormenores, interrogava, interrogava, ansiosa, ansiosamente. [...] Quando pusesse 
calças compridas e fosse mais alto do que uma espada, havia de abraçar a carreira das 
armas. Uma farda gloriosa, constelada de medalhas e rica de bordados de ouro, 
faiscava-lhe no fundo da imaginação, como um sol invisível (CARRAZZONI, 1939, pp. 
21-22). 
 
“De acordo com o que ele próprio revelaria anos mais tarde, quando garoto, em São 
Borja, Getúlio sempre pedia que o pai contasse, pela milionésima vez, as mesmas 
histórias da guerra, cujos pormenores ele já bem conhecia: datas, horários, vencedores e 
vencidos. Manuel Vargas atendia aos pedidos do filho com notório orgulho. Como era de 
supor, as narrativas da campanha contra o Paraguai vinham sublinhadas por um 
autoproclamado espírito guerreiro. [...] Nas brincadeiras de criança, o pequeno Getúlio 
tentava reproduzir as pelejas vividas pelo velho Manuel Vargas, manobrando um exército 
em miniatura. No lugar dos tradicionais soldadinhos de chumbo, brincava com os ossos 
dos bois abatidos na fazenda. Nessas lutas de faz de conta, a patente dos combatentes 
era determinada por Getúlio com base na dimensão e largura dos ossos. Os menores 
eram simples recrutas. Os maiores e mais robustos, altivos generais. De modo idêntico, 
na fantasia do garoto extasiado pelas narrativas bélicas do pai, até mesmo empinar 
papagaios de papel na rua e cortar a linha do adversário com cerol se transfiguravam em 
dramática intervenção de guerra (NETO, 2012, p. 32). 
 
“Era sempre assim. Se nutria assumida admiração pela virilidade guerreira de Manuel 
Vargas, o menino Getúlio encontrava refúgio certo no colo da mãe, a sra. Cândida 
Dornelles Vargas, a dona Candoca (NETO, 2012, p. 33). 
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É na admiração pelo pai que André Carrazoni encontra subterfúgios para 

descrever o interesse por uma carreira militar. Carrazzoni desde o começo enaltece os 

valores de quem veste a farda, pois, para ele, eles são essenciais para um futuro líder 

de uma nação. Ainda, como criador de uma ferramenta de propaganda estadonovista, o 

autor sabia de sua responsabilidade em enaltecer as Forças Armadas, pois elas eram 

indispensáveis para manter o novo regime. 

 
 
Aquela farda, que flamejava na penumbra do seu quarto de criança, à hora em que se 
recolhia, depois de se embeber da crônica oral colorida do pai, continuava a fasciná-lo. 
Não via nela a simples exterioridade mas a indumentária da glória, na mais alta função 
humana e histórica, o revestimento de um compromisso sagrado ou de um ato 
fundamental, implicando a coragem do devotamento e o espírito de renúncia 
(CARRAZZONI, 1939, p. 28). 
 
 

Em relação à inteligência, os dois autores se atentam à vida escolar de Getúlio, 

com base na descrição do professor Fabriciano Júlio Braga, que ensinara as primeiras 

letras ao menino. Mais uma vez, Lira Neto se utiliza da obra de Carrazzoni como fonte 

para narrar este episódio da infância de Vargas. Contudo, ele escolhe deixar de lado 

uma cena descrita pelo outro autor, que já apontou o interesse da criança pela política 

— o que lhe rendeu, inclusive, elogios de uma grande figura pública do período, 

Pinheiro Machado. 

 
 
Fabriciano, que acumulava as funções de professor, ator de teatro e promotor público em 
São Borja, teria sido o primeiro a detectar no pequeno Getúlio um certo pendor para a 
leitura, o que o distinguiria dos demais colegas de turma, mais preocupados em laçar 
gado nas estâncias da fronteira. Segundo Fabriciano, o menino sempre era visto com um 
livro ao colo, esquisitão, imune às traquinagens dos demais colegas (NETO, 2012, p. 49). 
 
Tinha chegado a idade da escola, a idade em que a manhã virginal do mundo infantil vai 
se tornar mais clara e mais sonora. Concentrado e sério, retraído e altivo, possuía uma 
curiosidade vivaz, que ia das estampas dos livros aos voos das andorinhas, da criatura 
humana às árvores. Seu professor primário, Fabriciano Júlio Braga, afeito a lidar com o 
mecanismo daqueles seres ainda em botão, reconheceu-lhe prontamente a faculdade de 
aprender, apreender e compreender. Aos sete anos, gostava de permanecer na roda das 
pessoas mais velhas, ouvindo, escutando, observando. [...] Pinheiro Machado, reparando 
na atenção que o menino prestava aos diálogos, mais pressentindo a natureza do 
assunto do que rigorosamente a entendendo, volta-se, certa vez, para o amigo [Manoel 
Vargas] e diz-lhe: 
 

- “Vargas: este menino irá longe. Quem sabe se não estará aqui um dos futuros 
chefes da República que ora nos preocupa?” (CARRAZZONI, 1939, pp. 19-20). 
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Ao longo da descrição da infância de Getúlio, Carrazzoni se preocupa em narrar 

episódios que reforçam o pendor à presidência da República do jovem Vargas. Depois 

do episódio com Pinheiro Machado, o autor aventura-se a relatar um diálogo entre o 

então estudante de Direito Getúlio e uma vizinha, quando o jovem havia desistido da 

carreira militar e estudava na Escola Brasileira. 

 
 
A senhora Carmelita, dona de casa, não cessava de futurar a respeito do bem-vindo 
visitante. Não o achava triste mas um tanto grave, para a sua idade e a sua situação. 
Aquela ligeira circunspecção, de onde em onde iluminada de franco sorriso de bondade, 
não seria um sinal do destino? 

- “Getúlio: qualquer coisa me segreda que você será ainda um grande 
homem.Quem sabe se presidente do Estado?” 

O estudante ria, gostosamente, para ampliar, em tom pilhérico, as proporções do ingênuo 
horóscopo da boa senhora. 

- “Aumenta a escala, d. Carmelita: presidente da República…”. (CARRAZZONI, 
1939, pp. 37-38). 

 
 

Mesmo apresentando um menino com poucas qualidades físicas e considerado 

esquisito pelos colegas, Lira Neto já vislumbra a o gênio político que Getúlio Vargas 

viria a ser no primeiro capítulo da biografia, ao narrar um episódio da infância do futuro 

ditador. Então com 13 anos de idade, Getúlio brincava com o amigo de infância 

Gonzaga, filho de ex-escravos que morava na fazenda da família Vargas, quando 

derrubou sem querer um quadro do líder político Júlio de Castilhos. A moldura quebrara 

e a pintura rasgara, por isso, com medo da represália do General Vargas, os dois 

meninos fugiram da casa e se esconderam em cima de um umbuzeiro. O plano de 

Getúlio era permanecer em cima da árvore até que a raiva do pai se transformasse em 

preocupação e, por fim, medo de não encontrar o filho (NETO, 2012, pp. 28-30). 

Os meninos permaneceram dois dias sobre os galhos do umbuzeiro, até Getúlio 

ver sua mãe chorando de preocupação na varanda de casa. Por fim, eles desceram e 

foram até o encontro de D. Cândida. O General Vargas dispensou o menino do castigo 

(NETO, 2012, P. 43). O plano teve êxito, o que, para Lira Neto, é um sinal do estilo 

político que Getúlio Vargas adotaria ao longo da carreira. 

 
 
Décadas mais tarde, ao evocar a lembrança idealizada daquele longínquo episódio de 
infância, Getúlio dizia ter conseguido extrair dele um ensinamento que, segundo 
afirmava, guardou para sempre. Tal lição podia ser resumida em uma sentença 
pretensamente infalível: quando a circunstância não se mostrar garantida, o melhor a 
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fazer é esperar, resistir, transformar o tempo em aliado. Jamais descer do umbuzeiro 
antes da hora (NETO, 2012, pp. 43-44). 
 
 

 Outro traço da genialidade política, para Lira Neto, estava no temperamento do 

menino, calado e ensimesmado. 

 
 
[...] Cresceu uma criança calada, dada a longos silêncios, trancafiado em seu próprio 
mundo, ao qual poucos tinham acesso. Preferia ouvir a falar. Quando provocado, 
respondia de forma evasiva, quase arisca. Ao recordarem dele, os amigos de infância 
apelariam para uma imagem tipicamente gauchesca. O menino Getúlio, contavam, era 
uma espécie de “bagual caborteiro” — o que no vocabulário dos pampas significa o potro 
difícil de domar. Um arredio (NETO, 2012, p. 35). 
 
 

Tal personalidade também se revelaria como uma grande arma política na vida 

adulta, o que garantiria a Getúlio epítetos como “Esfinge” ou um “Grande Enigma”. Mais 

uma vez, os autores concordam nestas descrições, dando grande destaque a uma 

característica de Vargas: o sorriso. 

 
 
Aqui se tenta retratar o homem, no espaço e no tempo, da infância sonhadora ao clímax 
do poder, como encarnação de uma força considerável na vida e na história o Brasil dos 
dias atuais e dos dias vindouros. Força considerável, digo bem, e infalível, desde o 
sorriso perene, que ilumina o rosto de Getúlio Vargas, no seu melhor gesto diante do 
povo, até às reações de extraordinária coragem física e moral, em face das crises 
dramáticas do Estado e da própria nação (CARRAZZONI, 1939, p. 7). 
 
A Revolução de 30 contara com o apoio e a coalizão dos mais diferentes matizes 
ideológicos, que então se sentiam no direito de cobrar sua parte correspondente no 
governo, impondo à nação os respectivos interesses. Posto no meio de um fogo cruzado, 
Getúlio até ali procurava contemporizar, ora afagando uns, ora agradando outros. A 
indefinição e a dualidade ajudariam a plasmar a imagem de um político de poucas 
palavras e muitos sorrisos, apto a atrair sobre si uma cordilheira de adjetivos recorrentes, 
que logo se encravariam em sua biografia como inevitáveis clichês. Passaria a ser, 
desde então, a “eterna esfinge”, o “impenetrável”, o “enigmático” Getúlio Vargas (NETO, 
2012, p. 18). 
 
 

 Em suma, os dois autores constroem uma narrativa diferente para a vida de 

Getúlio Vargas. André Carrazzoni se atém às qualidades consideradas necessárias 

para um líder de uma nação, destacando que o menino Getúlio já as apresentava por 

ter nascido em uma família de tradição militar, o que lhe garantiu os valores necessários 

para cumprir com seu destino. Já Lira Neto, como frisou em entrevistas, se abstém de 

enaltecer o futuro presidente, atendo-se ao que está escrito nas fontes, o que ele 
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chama de “metodologia de repórter”. Enquanto o primeiro explicitamente cumpre seu 

papel de propagandista do estadonovismo, o segundo concentra-se na imparcialidade 

jornalística. 

 Todavia, os recortes feitos por Lira Neto revelam a admiração que ele nutre pelo 

ditador gaúcho, admiração esta já revelada em entrevistas. O autor escolhe frisar as 

qualidades intelectuais em detrimento das físicas, opção bem diferente da de 

Carrazzoni. Tal escolha faz sentido se considerarmos as ideologias de Estado 

recorrentes em 1939, quando a virilidade tinha grande importância na figura do líder 

carismático, conforme descrito no capítulo 2 e neste capítulo. 

 Com estilos completamente diferentes, os autores abordam a predestinação de 

Getúlio Vargas de maneiras distintas. André Carrazzoni segue à risca a cartilha dos 

ideólogos do Estado Novo, apresentando ao longo da biografia todos os mitos políticos 

necessários para se comunicar com as massas, como foi descrito no capítulo 2. Já Lira 

Neto não usa palavras tão apaixonadas para narrar a vida de Getúlio, porém logo no 

início da trilogia menciona o mito do Gênio Político, que irá figurar ao longo dos três 

volumes da biografia. O sorriso e o estilo paciente de tomar decisões figuram já no 

prólogo, enfatizando como as conquistas na trajetória de Getúlio foram planejadas e 

concretizadas devido à genialidade do presidente. 

 Conclui-se que, da propaganda varguista até a década de 2010, o que 

permaneceu do discurso estadonovista até hoje é a genialidade política de Vargas, 

predestinado a ser líder da nação brasileira por suas características intelectuais e tino 

para a política. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sim, o menino Getúlio Vargas era uma criança predestinada. Esta é a visão que 

os dois autores das biografias analisadas, André Carrazzoni e Lira Neto, apresentam 

nas narrativas que construíram. Em 1939, Carrazzoni escolheu este caminho para criar 

uma relação com o novo regime que se instaurava no país, adotando elementos 

teóricos defendidos pelos ideólogos do Estado Novo. Vemos na biografia diferentes 

mitos políticos, como o do Salvador, o da Conspiração e o do Gênio Político, 

considerados primordiais para dialogar com as massas. Também vemos a exaltação da 

virilidade e das Forças Armadas, peças indispensáveis para montar o quebra-cabeça 

da liderança carismática em tempos de totalitarismo e autoritarismos. 

 Já em 2012, Lira Neto escolheu um caminho diferente, o do livrorreportagem, 

atendo-se aos valores atuais da classe jornalística. Contudo, para efeito de estilo e 

conquista do leitor, adotou o conceito de predestinação, principalmente no 

encerramento de cada capítulo. Neste caso, a predestinação está ligada à genialidade 

política, no que se refere a relacionamento, intrigas e acordos políticos. O gênio político 

Getúlio de Lira Neto é bem diferente do de Carrazzoni, que o apresentou como uma 

figura pública que aceitou o destino de guiar a nação brasileira. 

 É importante mencionar que, para chegar a estas conclusões, foram usadas 

diferentes tipos de fontes referentes aos biógrafos. A vantagem de trabalhar com a obra 

de André Carrazzoni é que ela já fora exaustivamente analisada, o que facilitou 

encontrar bibliografia sobre o tema. A biografia “Getúlio Vargas” já foi interpretada sob a 

perspectiva da psicanálise, ciência política e literatura24. Por outro lado, não foram 

encontrados depoimentos do próprio autor sobre a obra, o que dificulta uma análise de 

sua intencionalidade e motivação. 

 Por ser mais recente, a obra de Lira Neto ainda não tem trabalhos acadêmicos 

sobre ela. Esse fato demandou uma construção própria de sua biografia e 

intencionalidade, baseada em entrevistas e críticas de jornais. Embora esta bibliografia 

não seja acadêmica, ela permitiu compreender com mais acurácia as intenções do 

                                                
24 A tese de doutorado de Fernando Bagiotto Botton, utilizada neste trabalho, por exemplo, usou como 

referência bibliográfica obras de Freud, Hannah Arendt, Bakhtin e Foucault para analisar a biografia 
escrita por André Carrazzoni. 



54 
 

autor ao escrever a trilogia, mencionada em várias entrevistas nos últimos cinco anos25. 

Neste período, ele falou sobre seu processo de escrita, fontes e crenças, o que permitiu 

uma interpretação mais personalista de suas intenções ao escrever a biografia. Com 

base na revisão bibliográfica do capítulo 1, compreende-se que é primordial levar em 

conta a intencionalidade do biógrafo ao estudar as biografias, pois ela revela bastante 

sobre os capítulos da vida do personagem histórico selecionados para compor a 

narrativa. 

 Ainda neste quesito, poderia ter sido feita uma entrevista com o autor Lira Neto 

para o presente trabalho, para verificar, assim, suas intencionalidades ao escrever a 

biografia de Getúlio Vargas. Será que ele conscientemente descartou os demais mitos 

políticos construídos durante o Estado Novo? Como foi feito o recorte da vida de 

Vargas para o livro? Como foi sua interpretação da biografia “Getúlio Vargas”, de André 

Carrazzoni, ao selecioná-la como fonte para a trilogia? Estas perguntas poderiam ter 

sido feitas ao autor, mas, infelizmente, não encontramos informações de contato para 

iniciar um diálogo. 

 

Getúlio de ontem, de hoje e de amanhã 

 

 Como o próprio Lira Neto menciona em entrevista para o médico Drauzio Varella, 

no YouTube, Getúlio Vargas ainda desperta paixões na sociedade brasileira mesmo 

décadas após seu falecimento. Mas como verificar estas paixões? Pelo número de 

dissertações e teses de doutorados sobre o ditador gaúcho? Ou pelo número de 

leitores assíduos de suas biografias? Compreender a admiração pelo personagem por 

parte do público seria uma forma de dar continuidade a esta pesquisa. 

Biografias sem leitores não cumprem sua função, seja em 1939, com o papel de 

educar as massas, ou em 2012, com o objetivo de dar lucro para a editora. Por isso, 

seria interessante empreender um estudo de recepção das biografias, que poderia ser 

feito sob diferentes pontos de vista: como o público de hoje reagiria ao livro de 1939 e 

ao de 2012; se o leitor consegue identificar a propaganda estadonovista na obra de 

                                                
25 Ele próprio organiza em um site todas as críticas referentes aos três volumes a biografia de Getúlio 

Vargas, o que facilitou bastante o trabalho. Os materiais estão disponíveis em 
https://biografiagetuliovargas.wordpress.com.  

https://biografiagetuliovargas.wordpress.com/


55 
 

1939; como os leitores da década de 1930 reagiram à biografia escrita por André 

Carrazzoni. Desta forma, seria possível verificar a eficácia da biografia como 

propaganda política, além da imagem que a sociedade brasileira atual possui de Getúlio 

Vargas. 

O cinema também poderá ser utilizado como ferramenta de análise para verificar 

a presença de mitos políticos na atualidade. O Cinejornal brasileiro26, por exemplo, é 

uma fonte legítima para estudar a construção da imagem de Getúlio para as massas. 

Ainda, ao longo do século XX, outras produções da indústria cultural brasileira tratam 

sobre a figura do líder estadonovista, como “Agosto”27 (1993) e “Getúlio”28 (2014). Elas 

trazem importantes elementos para indagar sobre as paixões mencionadas por Lira 

Neto. 

 

  

                                                
26 Instaurado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), o Cinejornal Brasileiro era uma série 
de documentários de curta metragem exbiida nas sessões de cinema. Ela apresentava o dia a dia da 
política nacional, em especial as atividades realizadas pelo presidente Getúlio Vargas. Disponível em 
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EducacaoCulturaPropaganda/DIP. Acesso 
em 15 out 2017. 
27 A minissérie é inspirada em um romance de Rubem Fonseca, que escreveu um thriller de ficção 

histórica que se passa no Rio de Janeiro de 1954. A trama se desenrola em plena crise política: 
paralelamente ao assassinato de um grande empresário, ocorre o atentado a Carlos Lacerda. Os 16 
episódios foram ar na Rede Globo entre 24 de agosto e 17 de setembro de 1993. Disponível em 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/agosto/trama-principal.htm. Acesso 
em 15 out 2017. 
28 O filme foi lançado em 1º de maio de 2014 no Brasil. Com direção de João Jardim e com Tony Ramos 
e Drica Moraes no elenco, a película retrata os últimos 19 dias de vida do presidente, ao trazer a crise 
política  e pessoal pela qual Vargas passava. O dia e o ano de estreia já remetem a dois elementos do 
imaginário sobre Getúlio Vargas: o primeiro por ser Dia do Trabalho e o segundo por ser uma efeméride, 
ao marcar os sessenta anos da morte do político. Disponível em 
http://www.imdb.com/title/tt3046062/?ref_=fn_al_tt_1. Acesso em 11 jun 2016. 
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