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Resumo
O  presente  artigo,  parte  integrante  de  estudos  mais  amplos  empreendidos  na 
investigação de narrativas biográficas, debruça-se sobre a análise da trilogia Getúlio, do 
biógrafo e jornalista Lira Neto. Neste sentido, partimos da construção narrativa que o 
autor elabora para relatar, sob os ditames da verificabilidade jornalística e histórica, a 
vida  de  Getúlio  Vargas  em  três  tomos,  mas  com  a  opção  por  fugir  de  fórmulas 
tradicionais  para  o  gênero,  apoiando-se  em inspirações  literárias  com o  objetivo  de 
melhor  informar  e  narrar  uma  vida  repleta  de  fatos  trágicos,  dramáticos  e 
surpreendentes que tiveram repercussões na vida nacional. Neste debate, vamos recorrer 
a teorias narrativas do campo da literatura, às teorias construcionistas da notícia e a 
aspectos  da  historiografia,  salientando  as  aproximações  entre  os  discursos  que  se 
apóiam na realidade e aqueles que usam o estatuto da ficção.
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Introdução

Abordar a vida daquele que seguramente foi o político mais importante do Brasil 

no século XX é um desafio assustador. Quando esse político apresenta a trajetória de 

vida que Getúlio Vargas teve, com uma série de eventos singulares a marcarem suas 

duas  passagens  pela  Presidência  da  República,  dividindo-se  em  ambivalências 

múltiplas, essa tarefa torna-se mais instigante e exigente. O escritor e jornalista Lira 

Neto aceitou a missão, o que demandou cinco anos de trabalho,  resultando em uma 

trilogia  biográfica.  O  presente  artigo  busca  investigar  aspectos  menos  aparentes, 

abordando  pontos  que  elucidam  a  construção  narrativa,  complexa  e  detalhada, 

empregada pelo autor.  Nela, Lira Neto abrangeu a maior quantidade de informações 
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possível  da  vida  pública  e  privada  de  Getúlio  Vargas,  dividindo-a  em  três  partes, 

compreendidas entre seu nascimento e à Revolução de 1930; seu primeiro período no 

poder entre 1930 e o golpe que o depôs em 1945; e seu ostracismo com posterior volta 

ao poder e o fim trágico ocorrido com seu suicídio em 1954. 

Lira Neto se viu na necessidade de encontrar formas de incluir os dados de uma 

vasta documentação – que contemplou até mesmo um diário pessoal do próprio Getúlio 

–, numerosas reportagens jornalísticas que acompanharam a ascensão e queda (por duas 

vezes) do político gaúcho e até boletins policiais que revelaram momentos obscuros da 

biografia do caudilho. Concomitante a essa profusão de fontes, o autor lidou com o lado 

humano de Getúlio, compreendendo como o perfil patriarcal e íntimo do líder político 

influenciou decisões, comportamentos, temperamento, segredos. Essa mescla é uma das 

características do gênero biográfico, uma vez que transita em uma fronteira nem sempre 

bem delineada entre o discurso informativo do jornalismo e a narratividade de formatos 

e recursos que se aproximam da literatura de ficção. 

O presente texto é parte de um projeto de pesquisa mais amplo, que estuda quais 

são  os  métodos  que  Lira  Neto  utiliza  em  suas  obras  biográficas.  Nosso  caminho 

metodológico  do  recorte  que  expomos  neste  espaço,  os   parâmetros  são  teorias 

narrativas, reflexões da crítica literária, a teoria contrucionista ou construtivista aplicada 

ao  jornalismo –  amparada  em saberes  provindos  da  sociologia  e  do  interacionismo 

simbólico – e um debate sobre o estatuto da ficção. A junção desses espectros vai nos 

auxiliar  a  analisar  processos  narrativos,  informativos  e  estilísticos  que  podem  ser 

percebidos na trilogia Getúlio (2012, 2013, 2014), em uma contribuição para a fortuna 

crítica acerca dos livros, do seu autor e, sobretudo, do gênero a que pertencem. Outros 

elementos concorrerão para este objetivo. Trazer conceitos e reflexões que dialoguem 

com as narrativas  históricas vão nos auxiliar  a  debater  melhor  a  junção de gêneros 

discursivos  quando  se  está  diante  de  um  texto  que  se  apoia  nos  fatos,  mas  é 

desenvolvido com recursos que se avizinham da construção ficcional.

1. Teorias Narrativas

Uma biografia atende diversas demandas simultaneamente, advindas de variados 

campos de conhecimento, envolvendo metodologias, teorias e epistemes diversificadas. 

Este conjunto heterogêneo de conhecimentos na concepção de obras do gênero instaura 
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fronteiras permeáveis, através das quais o autor transita nem sempre de maneira pacífica 

ou consciente. Há uma série de exigências acionadas no relato da vida de um indivíduo, 

com a construção de rebuscado arcabouço informativo que precisa se fazer inteligível 

em algum plano. Esta  dimensão de leitura  e  compreensão,  em que tantos caminhos 

dialogam  e  para  a  qual  convergem,  pode  ser  identificada  na  narrativa  de  vida  de 

indivíduos. O ato de contar é um denominador comum poderoso e atraente, havendo 

nesta foz as marcas de tantos discursos que, aprioristicamente, poderiam parecer estar 

em oposição, mas que na verdade se complementam. 

Analisar obras biográficas – e aqui podemos incluir os livros que se apóiam nos 

testemunhos de terceiros ou os títulos compostos pelas memórias de um sujeito que 

também  é  autor  –  requer  ter  esse  verdadeiro  caleidoscópio  em  perspectiva.  Faz-se 

necessário aceitar que as narrativas se dão não como um produto pronto e acabado e sim 

como uma construção discursiva que se expande para numerosos pontos da vida da 

personalidade  em  questão,  não  raramente  impondo  problematizações,  revelando 

contradições, demolindo mitos, “verdades” até então incontestáveis. A narração é um 

mistério que pode surpreender não só o leitor, mas mesmo o próprio escritor, a qualquer 

momento. Como já defendia o romancista Henry James ao refletir  sobre sua escrita: 

“Para mim, o real representa aquilo que não podemos, mais cedo ou mais tarde, de uma 

forma ou de outra, deixar de conhecer” (2003, p. 144, grifo do autor)

Quando falamos de biografias, essa mesma lógica é válida. O teórico Mikhail 

Bakhtin vai até as biografias e autobiografias da Antiguidade, de vultos da Grécia e de 

Roma, para situar o momento histórico em que tal gênero de relato tornou-se o discurso 

daquilo que designa como “tomada de consciência pública do homem” (2002, p. 258). 

Ainda segundo o autor, esses gênero responde em parte pela “inimitável originalidade 

da imagem do homem na arte e na literatura clássicas” (BAKHTIN, 2002, p.  254). 

Histórias de vida, verdadeiras ou criadas por um ficcionista, são contadas a partir de 

estratégias muito próximas, quando não idênticas. 

O  mesmo pode  ser  dito  das  narrativas  históricas  que  também  passaram por 

transformações,  o  que  repercute  também  nos  modelos  de  obras  biográficas.  Um 

movimento  que  pode  ser  ilustrado  pela  emersão  da  Escola  dos  Annales  na  cena 

historiográfica, com publicações que redefiniram prioridades temáticas, inseriram novas 

abordagens de pesquisa,  estabeleceram diálogos mais sólidos com outras disciplinas, 
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como a antropologia e a sociologia. As estruturas narrativas também se modificaram e 

uma literariedade mais intensa passou a ser visível nos textos históricos, o que trouxe 

questionamentos.  “Afirmar que uma narração histórica se assemelha a uma narração 

inventada é algo óbvio. Parece-me mais interessante indagar por que percebemos como 

reais os fatos contados num livro de história” (GINZBURG, 2008, p. 18). Discussões 

que muitas vezes eclipsaram o valor desses novos parâmetros,  menos excludentes e 

mais desafiadores, já que o relato frio por si só, diante de novas visões historiográficas, 

já  não  supre as  necessidades  impostas.  É  preciso ir  além.  “Em outros  termos,  toda 

investigação  histórica  supõe,  desde  seus  primeiros  passos,  que  a  busca  tenha  uma 

direção. No princípio, é o espírito. Nunca [em nenhuma ciência,] a observação passiva 

gerou algo de fecundo. Supondo, aliás, que ela seja possível” (BLOCH, 2001, p. 79).

A admissão da necessidade de incorporar a subjetividade à narrativa histórica 

causou uma evidente aproximação deste discurso baseado em fatos verificáveis, atado 

ao compromisso com “a verdade”,  sem a liberdade de ficcionalizar seus objetos, de 

discursos em que tudo isso é permitido. São diálogos que nascem e se estabelecem nos 

elementos fundamentais de toda narrativa, começando por sua temática – ou leitmotiv –, 

passando por seus personagens centrais – protagonistas e coadjuvantes –, observando a 

construção de um enredo pródigo em intrigas – com especial atenção à descrição de 

episódios singulares e que geram outros fatos que vão interferir no destino das pessoas 

envolvidas –, culminando com um clímax que faça justiça ao biografado. Este desenho 

narrativo empresta a qualquer relato de vida um ar de romance, sem sê-lo, porém. É o 

que  Villas  Boas  (2007)  chama  de  “biografismo”,  com abordagens  diferenciadas  na 

abordagem  de  personagens  e  do  enredo,  por  exemplo. Formas  de  “romancear”  a 

narrativa. Barthes nos ensina que “a narrativa não faz ver, não imita; a paixão que nos 

pode inflamar à leitura de um romance não é a de uma 'visão' (de fato, não 'vemos' 

nada), é a da significação, isto é, de uma ordem superior da relação, que possui, ela 

também, suas emoções, suas esperanças, suas ameaças, seus triunfos (...)” (2008, p. 62). 

Motta alerta, por sua vez, que o verdadeiro e o falso são aspectos importantes 

quando se fala em narrativas, mas não é o fundamental para compreendê-las em si. “A 

narrativa,  entretanto,  constitui-se  como sentido  não  porque  os  fatos  narrados  sejam 

verdadeiros ou falsos,  mas porque ela  possui  uma estrutura interna de conexão que 

determina a sua configuração integral” (2013, p. 73). Tomando a dimensão do tempo, 
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Paul  Ricoeur  aborda  as  especificidades  de  narrativas  distintas,  mas  sem  deixar  de 

aproximá-las em pontos relevantes. Se para o filósofo “somente a ficção, por continuar 

ficção enquanto projeta e retrata a experiência, pode se permitir um pouco de ebriedade” 

(2010, p. 229), ele pontua, por outro lado, que “as experiências temporais ficcionais não 

são totalizáveis” (2010, p. 216). Nem o discurso ficcional e nenhum outro. Ricoeur tem 

essa  postura  aberta  tanto em relação  à  criação  literária  quanto à  narrativa histórica, 

encontrando convergências no tratamento de elementos constituintes e que emprestam 

sentido ao que se conta, respeitando, obviamente, as diferenças de propósitos que cada 

um resguarda em relação ao outro.

O gênero biográfico insere-se em uma lógica não tão diversa de narrativas que 

extrapolam classificações genéricas, criando suspense, contextualizando fatos de acordo 

com  uma  construção  textual  que  faça  sentido,  que  gere  empatia,  que  possibilite 

acompanhar eventos e comportamentos mais coerentemente. Postulações simultâneas 

com a busca criteriosa da informação, com a pesquisa de documentos, com a coleta de 

depoimentos e dados, com o relato competente o suficiente que possa reconstruir cenas 

do passado. Nessas questões, tem-se a junção entre modelos narrativos mais próximos 

da ficção e conteúdos que necessitam preservar a acurácia histórica e jornalística.  A 

fronteira entre tais discursos surge, assim, no horizonte. Mas ela não é feita por muros e 

sim por pontes pelas quais há uma intensa comunicação mútua.

Quando um jornalista se comporta como um narrador literário – por exemplo, 
usando  linguagem pessoal  ou  coloquial,  colocando  a  si  mesmo na  cena  do 
acontecimento, dando cores de aventura romanesca a seu relato, litigando com 
as fontes de informação, etc.  – não está “fazendo literatura”, e sim lançando 
mão de recursos da retórica literária para captar ainda mais a atenção do leitor. 
(SODRÉ, 2009. p. 144)

Transita-se,  dessa  forma,  no  terreno  movediço  entre  ficção  e  realidade  na 

dimensão  discursiva,  interferindo  intensamente  na  constituição  do  próprio  texto  e, 

sobretudo, em sua condução da narrativa.  É a condição de se chegar ao que Muniz 

Sodré  define  como  “o  ponto  intersticial  na  aproximação  entre  jornalismo  e  ficção 

literária: a estética do realismo objetivo” (2009, p. 154). As biografias não só podem, 

como  devem  ser  inseridas  nessa  discussão  no  sentido  de  se  compreender  suas 

articulações possíveis e suas potencialidades informativas.
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2. Ficção e realidade

As biografias constituem mais um discurso em que realidade e ficção se olham 

de frente, não havendo necessariamente que haver um confronto entre elas. É mais um 

encontro  com potencial  de tornar-se  turbulento,  mas também com possibilidades  de 

gerar bons frutos, mesmo que eles sejam híbridos. Esta não é uma discussão nova e não 

se atém ao gênero biográfico, a obras testemunhais ou a volumes de depoimentos e 

memórias. O jornalismo e a História, como vimos, lida com tal dicotomia o tempo todo. 

Os historiadores [...] falam do que foi (do verdadeiro), os poetas, daquilo que 
poderia ter sido (do possível). Mas, naturalmente, o verdadeiro é um ponto de 
chegada,  não  um  ponto  de  partida.  Os  historiadores  (e,  de  outra  maneira, 
também os poetas) têm como ofício alguma coisa que é parte da vida de todos: 
destrinchar o entrelaçamento de verdadeiro, falso e fictício que é a trama do 
nosso estar no mundo. (GINZBURG, 2007, p. 14).

 
Discursos  que  se  amparam  na  credibilidade  de  que  estão  transmitindo 

informações  “verdadeiras”  precisam  manter  seu  estatuto  para  sobreviverem,  mas 

também estão o tempo todo expostos a problematizações:

A questão da representância do passado 'real' pelo conhecimento histórico nasce 
da simples pergunta: que significa o termo 'real' aplicado ao passado histórico? 
Que queremos dizer quando dizemos que algo 'realmente' aconteceu?
Essa pergunta  é  a  mais  embaraçosa de  todas  as  que a  historiografia  faz  ao 
pensamento da história. Contudo, embora a resposta seja difícil, a pergunta é 
inevitável:  ela  constitui  a  segunda  diferença  entre  história  e  ficção,  cujas 
inferências  não  causariam  problema  se  não  se  inserissem numa  dissimetria 
fundamental. (RICOEUR, 2010, p. 236-237)

Questões  sensíveis  de uma fronteira  nem sempre  muito  nítida  e  que  tem na 

construção narrativa possibilidades de mesclas que redesenham os terrenos, no discurso, 

do que é “real” ou não. O Jornalismo Literário impõe um desafio de mesma natureza. O 

império  da  objetividade  é,  neste  caso,  tão  ou  até  mais  evidente  que  os  parâmetros 

cobrados na narrativa historiográfica. O próprio ethos da profissão está ligado a esta 

característica e a razão de ser da informação jornalística encontra-se intimamente ligada 

a  uma  credibilidade  que  adviria,  indubitavelmente,  de  uma  postura  absolutamente 

objetiva diante dos fatos que reporta. Tuchman (1999) argumenta que a objetividade é 

uma ferramenta que o jornalismo encontrou como “ritual estratégico”:

Para  os  jornalistas,  como  para  os  cientistas  sociais,  o  termo  'objectividade' 
funciona como um baluarte  entre  eles e os críticos.  Atacados devido a uma 
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controversa apresentação de 'factos', os jornalistas invocam a sua objectividade 
quase do mesmo modo que um camponês mediterrâneo põe um colar de alhos à 
volta do pescoço para afastar os espíritos malignos. (TUCHMAN, 1999, p. 75)

Wilson Gomes, por sua vez, desmistifica a questão da objetividade como algo 

que  deva  ser  discutido  com  um  maniqueísmo  inescapável.  “O  jornalismo  é  uma 

atividade  integralmente  afetada  pela  norma  da  veracidade”  (2009,  p.  10).  O  autor, 

porém,  faz  uma  importante  diferenciação  entre  o  conceito  de  objetividade  e  os  de 

precisão  e  verificabilidade,  tecendo  uma  crítica  contundente  contra  aqueles  que 

distorcem dados concretos sob a alegação de que é impossível ser totalmente objetivos. 

Isso é ainda mais grave porque existe um acordo tácito entre o campo do jornalismo e 

seu público de que a informação repassada é “verdadeira”, ainda que ela possa conter 

erros involuntários. O que não se admite é que esse discurso ignore tal posição. É a 

diferenciação que o autor faz entre verdade e veracidade.

A norma da veracidade que obriga qualquer um que faça discursos sobre  a 
realidade e que, ademais, pretende que se considere tais discursos como dizendo 
o que a realidade efetivamente é,  significa para o jornalismo uma obrigação 
suplementar. O jornalismo não apenas assume com o consumidor de notícias a 
obrigação  de  ser  veraz,  mas  também  o  compromisso  de  usar  de  todos  os 
recursos possíveis para evitar o engano e o erro. (GOMES, 2009, p. 11)

A Teoria  Construcionista  da  Notícia  (criticada  por  teóricos  como  o  próprio 

Wilson Gomes) contesta essa dualidade, pontuando que também o jornalismo se faz a 

partir  de  um  discurso  que  se  forma  socialmente.  Fruto  das  abordagens  teóricas 

concebidas  pelo  Interacionismo  Simbólico  de  Berger  e  Luckmann  (2010),  esse 

pensamento defende que as interações sociais definem valores e visões de mundo que, 

fatalmente, refletem-se nos discursos elaborados em determinadas épocas ou sob dadas 

circunstâncias.  Para  Alsina,  é  necessário  entender  que  os  conteúdos  jornalísticos 

publicados  sob  o  selo  de  “verdade”  são  gerados  por  mecanismos  “encobertos”, 

nomeados a cada etapa como “viés”, que estão presentes na temática, nas fontes, na 

retórica e na constituição última do material (2009, p. 239). Por essas razões, o autor faz 

uma proposta de discussão do tema:

Partimos da premissa de que a realidade de forma objetiva, independentemente 
do sujeito, mas nem sempre o reflexo da realidade que a imprensa nos traz é 
verdadeiro  ou  fiel.  Além  disso,  precisamos  distinguir  entre  objetividade  e 
neutralidade. Se a primeira é a que desejamos,  a segunda não é nem sequer 
possível. (ALSINA, 2009, p. 251)
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Esta visão do jornalismo também é adotada por autores como Nelson Traquina 

(2004) e Mauro Wolf  (1995), que elencam diversas teorias da área – que poderíamos 

reunir na designada como newsmaking – que corroboram esta visão. A observação de 

procedimentos e comportamentos de jornalistas geraram, no decorrer do tempo, várias 

abordagens teóricas que referendam que os produtos informacionais produzidos pelos 

meios de comunicação, em suas mais variadas acepções, originam-se, não raramente, de 

ações  pessoais,  de  critérios  moldáveis  de  acordo  com  seu  tempo,  de  mentalidades 

mutáveis  que  se  entrelaçam,  se  contrapõem,  se  modificam,  se  aprimoram  ou  se 

degradam. Isso demonstra que há uma carga expressiva de subjetividade na pretensa 

objetividade absoluta do jornalismo. Chaparro (2007) pontua, por exemplo, que não é 

possível  separar  de  forma  definitiva  a  informação  da  opinião,  uma  vez  que  uma 

complementa a outra e, juntas, ambas conferem sentido ao discurso.

O chamado Jornalismo Literário viceja justamente nessa compreensão discursiva 

mais aberta. Nele, o hibridismo de dois campos, que parecem inconciliáveis, se revela 

não só possível, como atraente e rico, mesmo que elas não sejam as mais ortodoxas 

(Bulhões, 2007; Borges, 2013; Chilón, 1993). É possível encontrar paralelos entre o 

Jornalismo Literário e a escrita das narrativas biográficas. Para além das convergências 

e soluções estilísticas e formais, das questões mais restritas à narrativa, há em ambos 

um mesmo espírito de relatar o objeto ou a personalidade sob sua atenção da maneira 

mais completa e heurística possível. Isso requer, muitas vezes, quebra de paradigmas, 

olhares  menos  engessados,  ousadias  que  podem  dar  muito  certo  ou  –  o  risco, 

obviamente, existe – redundar em um fragoroso fracasso. A tentativa, porém, é posta em 

ação. Isso pode ser identificado na trilogia Getúlio, de Lira Neto, em que o autor, num 

misto de biografia  e  livro-reportagem, molda um discurso nitidamente híbrido entre 

jornalismo/História e recursos literários.

O que pode apontar, à primeira vista, para uma dicotomia que desaguaria em 

uma contradição, na verdade é um elemento que também se verifica na mão contrária, 

isto é, da ficção em direção aos relatos verídicos (ou que se propõem a sê-los).  Os 

romances históricos, a implementação de estéticas realistas, a tomada de empréstimo de 

personagens reais para enredos são exemplos dessa “invasão” recíproca. “(...) nenhuma 

ficção,  por  mais  auto-suficiente  e  impermeável  à  realidade  exterior  que  nos pareça, 

deixa de ter vínculos poderosos e irremediáveis com a outra vida, aquela que não é 

8



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 
09/09/2017

criada  pela  magia  da  fantasia  e  pela  palavra  literária,  mas  pela  vida  crua,  a  não 

inventada, a vivida” (LLOSA, 2004, p. 69). Discursos  com  propósitos  diferentes,  a 

ficção e aqueles que se balizam por uma realidade tangível mantêm suas características 

próprias, o que não impede que também se aproximem em suas similitudes. 

A oposição entre realidade e ficção faz parte do repertório elementar de nosso 
'saber tácito', e com esta expressão, cunhada pela sociologia do conhecimento, 
faz-se  referência  ao repertório de  certezas  que se  mostra  seguro a  ponto de 
parecer evidente por si  mesma. É entretanto discutível  se esta distinção, por 
certo prática, entre textos ficcionais e não ficcionais pode ser  estabelecida a 
partir da oposição usual. (ISER, 2013, p. 31)

O  flerte  entre  ficção  e  realidade  é  uma  deliciosa  temeridade,  com  plenas 

condições de ser exitosa, quando bem conduzida. Para isso, é imprescindível saber que 

as duas instâncias não se antagonizam, apenas se diferenciam em propósitos, podendo, 

em condições específicas e respeitando seus respectivos princípios, estar juntas em um 

discurso mais arrojado ou menos previsível. É o que acontece com as biografias escritas 

por Lira Neto.

Biografia Getúlio entre dois senhores

O que poderia sugerir uma posição dual – para não dizer esquizofrênica – entre 

discursos  ancorados  na  realidade  dos  fatos  e  uma  criação  que  se  aproxima 

destemidamente de um programa narrativo afeito à ficção revela-se, no caso da trilogia 

biográfica sobre Getúlio Vargas, um triunfo da prosa de seu autor, Lira Neto. Como já 

foi enfatizado, o ex-presidente é uma personalidade ímpar, que teve uma vida propícia à 

construção de narrativas cheias de possibilidades. Interessante notar, porém, que o autor 

da trilogia Getúlio não se deixou seduzir por abordagens que seriam até mais simples, 

como as de cunho emocional ou com algum viés que pudesse monopolizar a história do 

político. Isso não quer dizer que Lira Neto tenha dispensado recursos que possam levar 

a tais apreensões.“Desde os primeiros minutos após o parto, percebeu-se que era uma 

criança frágil” (NETO, 2012, p. 35)

Fica claro, desde o início da trilogia, que Lira Neto imprimirá à narrativa uma 

mescla de organização tradicional e cronológica dos fatos e licenças discursivas que 

temperam o relato com estratégias incomuns a um texto que se valida como verdadeiro. 

Jornalista de formação, o biógrafo visita arquivos, checa os dados obtidos numerosas 
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vezes,  enfrenta  as  contradições  de  frente  buscando  versões  que  quase  nunca  se 

coadunam totalmente.  Tudo isso é  exposto  com clareza,  mas sem a  secura  de  uma 

objetividade que se deseja inconteste. Roland Barthes (1999), quando refletia sobre o 

que chamava de “efeito do real” nas narrativas dos fait divers da imprensa francesa, 

salientava a importância do parecer crível para se fazer credível. As biografias, por vias 

próprias, enveredam pelo mesmo caminho, buscando alcançar objetivos semelhantes. 

Marc  Bloch  (2011)  diz  que  os  documentos  necessitam  ser  colhidos  e 

interpretados para que possam ser transformados em História enquanto disciplina. Pode-

se dizer o mesmo do jornalismo. Lira Neto apóia-se, em linhas gerais, nesta premissa, 

conduzindo uma narrativa que começa com uma cena simbólica do ideário de Getúlio – 

a esquadria de aviões comprados do fascista Benito Mussolini,  da Itália, antes da 2ª 

Guerra Mundial chegando triunfalmente ao Rio de Janeiro–, levantando as primeiras 

pistas sobre o caráter errático do protagonista. O interessante é que ele toma este lugar 

de uma maneira que se assemelha a uma saga, a uma história épica em que o indivíduo 

que não teria um futuro promissor – baixinho, gorducho, sem brilhantismo individual e 

de temperamento sereno demais se comparado aos seus impetuosos irmãos – supera 

todas as adversidades e se revela um estadista. A formação deste homem a partir de seus 

ascendentes, que também percorre uma infância prosaica, uma adolescência cheia de 

inseguranças e uma juventude atribulada – que inclui até o envolvimento em um crime 

de morte – é tratada por Lira Neto como uma jornada quase heróica.  

Essas  chaves  narrativas  são  constantes  nos  três  volumes.  Lira  Neto  associa 

episódios que aparentemente são totalmente díspares para conduzir a história a outras 

estruturações. Exemplo cristalino é a forma como é mostrada a influência do pai do ex-

presidente, o coronel Manuel Vargas, na vida do filho: “Nas brincadeiras de criança, o 

pequeno  Getúlio  tentava  reproduzir  as  pelejas  vividas  pelo  velho  Manuel  Vargas, 

manobrando um exército em miniatura” (NETO, 2012, p. 32). Veterano da Guerra do 

Paraguai  e  participante  ativo  das  batalhas  civis  entre  as  correntes  políticas  do  Rio 

Grande do Sul, em que até degolas de inimigos eram válidas, o pai de Getúlio foi mais 

que uma sombra, tornando-se sua principal referência.

Esse relato de parte da infância e juventude de Getúlio, em que o respeito ao pai 

era absoluto e seus atos de heroísmos em batalhas repetidos à exaustão, funciona como 

uma espécie de arquétipo para o que tornaria o filho em um homem hábil. Baixinho e 
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atarracado, Getúlio é tomado por Lira Neto não como um intrépido combatente, mas 

sim como um estrategista contumaz. Isso se dá de maneira gradual e em um movimento 

narrativo crescente. Se como jovem soldado Getúlio é enviado para uma guerra que não 

acontece  –  contra  a  Bolívia,  em 19..  –  e  acaba  expulso  do  quartel  por  um ato  de 

indisciplina,  seu reencontro com a caserna parecia marcado. Lira  Neto enfatiza essa 

espécie  de  destino  predeterminado  quando  estabelece  a  ligação  direta  entre  esses 

episódios de um passado mais distante e os atos que o levam à Presidência e ao declínio 

político.  Quando a Revolução de 1930 estoura, Getúlio toma a frente,  lembrando os 

momentos de glória do pai e, mais que isso, de um Rio Grande do qual gostaria de ser o 

símbolo  da  união.  “O  homenzinho  pequenino  e  barrigudo  se  transfigurara,  no 

imaginário  da  revolução,  em  guerreiro  garboso,  que  conquistava  a  admiração  dos 

cavalheiros e arrancava suspiros das damas” (NETO, 2012, p. 494). 

Por  sua  vida  ter  sido,  em grande  medida,  balizada  por  sua  relação  com  os 

militares, Getúlio é, na narrativa de Lira Neto, colocado em um cenário em que sua 

personalidade é testada, suas habilidades postas à prova diante de desafios que iriam 

definir seu destino e, em muitas ocasiões, também do País. Para issso, Lira Neto elabora 

um discurso pontuado por idas e vindas no passado, no presente e – vantagem de quem 

já tem uma história completa a contar – também no futuro. Seus dotes de negociador 

como estudante de direito leva a vitórias como promotor, evoluindo para negociações 

exitosas  como  deputado  pelo  Rio  Grande  do  Sul  e,  na  sequência,  mantendo  e 

aprimorando essa postura para os momentos cruciais em que ocupou o Ministério da 

Fazenda no governo Washington Luís, o governo gaúcho, até sua chegada ao Palácio do 

Catete.  Já  em seu  governo,  as  lutas  que  travou  contra  constitucionalistas  paulistas, 

contra comunistas, contra integralistas, em várias tentativas de golpe, cercos a palácios, 

reuniões tensas com inimigos e falsos aliados vão adicionando traços a esse perfil de um 

líder civil, mas que se postava como um genuíno militar. E isso é explicado desde os 

primeiros anos de sua vida, reverberando até sua morte.

O mesmo acontece com a maneira como o ex-presidente lida com a questão do 

suicídio, presente desde sua infância quando seu padrinho, um homem rude que vivia 

em isolamento, decide se matar. “Fossem reais ou imaginários os inimigos de Claudino, 

uma coisa era certa: aquela havia sido a primeira vez que Getúlio, aos dezessete anos, 

olhara nos olhos de um suicida. Jamais conseguiria tirar da cabeça a imagem do corpo 
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do padrinho, inerte, estatelado na cama” (NETO, 2012, p. 61). A biografia revela uma 

quantidade  surpreendente  de  momentos  em  que  essa  possibilidade  surgiu  ou  foi 

cogitada pelo caudilho gaúcho. O suicídio do sogro, que se mata depois de perder sua 

fortuna, é pontuado pelo narrador como outro presságio do que poderia acontecer.

Na trilogia  Getúlio,  Lira  Neto retoma essa temática de maneira  orgânica.  Se 

muitas menções a suicídios – a primeira ameaça de Getúlio de cometer este ato ocorre 

quando  acreditou  que  o  movimento  que  derrubou  a  República  Velha  poderia  ser 

derrotado – se dão no primeiro volume, elas continuam nos demais tomos mantendo a 

mesma  linha,  revisitando  personagens  e  recriando  cenas  de  voltagem  dramática. 

“Naquele 10 de julho de 1932, imaginando que um grupo de militares estava prestes a 

enxotá-lo  do  poder,  condenando-o  possivelmente  ao  eterno  vexame e  à  permanente 

infâmia, Getúlio escreveu um inequívoco bilhete de suicida” (NETO, 2013, p. 105).

Para o fatídico 24 de agosto de 1954, Lira Neto construiu um relato que tem no 

momento do suicídio uma espécie de clímax, em que o ato extremo do protagonista 

desta história já não é uma surpresa para quem lê a obra. O biógrafo torna transparente a 

personalidade daquele líder político que sua morte, nas circunstâncias em que se deu, é 

explicada por uma história de de vida, de um temperamento específico. Um homem 

guiado pelo poder, por um orgulho que vem de berço, por uma habilidade política que 

deve se mostrar infalível, ao ser encurralado parece enxergar apenas uma saída:

“Então estou deposto?”, perguntou Getúlio a Bejo.

“Não sei. Mas acho que é o fim.”

“Vivo eu não me entrego (...)” (NETO, 2014, p. 343).

Tal  como um roteiro,  o final  da vida de Getúlio  parece observar  uma lógica 

delineada desde a adolescência. Isso acontece com sua morte, mas também com outros 

aspectos de sua existência. Elementos que se inscrevem mediante formas específicas de 

relato posta em prática por Lira Neto. A partir de documentos, entrevistas, anotações em 

diários e memórias, o autor reconstrói diálogos dinâmicos e aproximam a narrativa de 

um texto de ficção. Isso é recorrente, sobretudo em episódios mais dramáticos:

“Patrão, está na hora de ele ir embora”, falou, em voz baixa.
Getúlio, sem tirar os olhos do caixão, lamentou:
“Eu tenho uma enorme dificuldade de acreditar que a generosidade, a gentileza, 
a genialidade e o caráter de Getulinho serão enterrados junto com a sua carne.” 
(NETO, 2013, p. 428).
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Esse  subterfúgio  é  interessante  porque  imprime  um  ritmo  propositalmente 

literário a um relato que não deve se misturar com a ficção. A vida de Getúlio, porém, é 

muitas vezes trazida  à  tona por  meio  de um discurso que às vezes se  aproxima de 

aventuras,  de tragédias,  de dramas.  As descrições dos acidentes que o ex-presidente 

sofre – uma pedra que rola de uma montanha e esmaga o motorista que está ao seu lado; 

a colisão de carro que o deixa ferido; o atentado que testemunha contra o presidente 

argentino; as traições de correligionários próximos compõem o perfil de um homem 

fadado a passar por provações, superando algumas e sucumbindo a outras. Isso poderia 

ser elencado de maneira meramente cronológica e fria, mas Lira Neto instiga perguntas, 

cria cenas de suspense, emoldura os quadros com vigor e criatividade, sem jamais se 

apartar de dados verificáveis, de fontes consultáveis, de informações checadas. Um bom 

exemplo de tal processo é este, em que Getúlio se encontra com uma outra dimensão:

O líder dessa misteriosa confraria era um médium ítalo-brasileiro que atendia 
pelo nome de Menotti  Carnicelli. Ao combinar em seus rituais elementos da 
maçonaria,  do  espiritismo,  da  umbanda  e  de  correntes  religiosas  menos 
conhecidas, Carnicelli dizia incorporar uma entidade mística chamada Anael. O 
modesto  local,  cenário  das  reuniões  do  grupo,  era  denominado  pelos 
frequentadores de Templo. E o principal destinatário das alegadas mensagens de 
Anael ao mundo terreno – “psicografadas” pelo próprio Carnicelli – era Getúlio. 
(NETO, 2014, p. 107).

Mesmo falando de planos menos tangíveis, Lira Neto consegue trazer para o 

campo do factual,  próprio  do  jornalismo e da  História,  sua narrativa  sem,  contudo, 

desprezar novos modos de contar a história. Neste caso, o biógrafo de Getúlio se recusa 

a dar a informação de maneira insípida, preferindo traçar um desenho mais rico dos 

personagens, com contextualização ampla e pouco convencional, procurando emprestar 

ao texto um sabor que o diferencie. É assim que a vida de Getúlio fica mais clara, com 

suas contradições. É o “pai dos pobres” e o simpatizante de Hitler; é o político populista 

e o homem público que escondia intenções; é o pai dedicado e o marido ausente. Uma 

vida que se esgarça e se humaniza, com suas fases áureas e de ostracismo. 

Considerações 

O que a trilogia Getúlio nos revela é uma narrativa que ousa em muitos aspectos, 

sobretudo na natureza de seus discurso. Lira  Neto,  ao construir uma história que se 

apoia nos fatos verificáveis e nos dados objetivos, em fontes tangíveis e testemunhos 
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atestados, une essa apuração a uma elaboração menos formal e mais surpreendente, em 

que se pode perceber elementos que se aproximam da ficcionalização. Com isso, o autor 

salienta  o  caráter  híbrido  do  gênero  biográfico,  amplificando  ainda  mais  essa 

característica,  já  que aposta  em uma narratividade que  sugere  a  composição de  um 

personagem – no caso, Getúlio Vargas – como o protagonista de uma história repleta de 

reviravoltas,  idas  e  vindas,  cenas  dramáticas  e  de  suspense,  aventuras,  vitórias  e 

tragédias. Lira Neto abre mão de descrições convencionais, preferindo a criatividade na 

apresentação  das  informações,  a  associação  de  fatos  e  episódios,  a  fala  direta  dos 

envolvidos, a apresentação de diálogos para voltar ao passado e torná-lo presente, dando 

ainda mais vivacidade à personalidade de Getúlio.

O que pontuamos neste texto – algo que vem sendo desenvolvido de maneira 

mais extensa no projeto de pesquisa a que este estudo pertence – é que as narrativas que 

se apoiam na veracidade dos fatos, tais como a História e o jornalismo – não devem ser 

abordadas como se fossem rígidas, sem condições de serem feitas de formas diferentes. 

O gênero biográfico deve ser analisado também sob essas perspectiva, já que o relato da 

vida  de  um  pessoa  também  pode  ser  inserida  em  uma  lógica  que  não  puna  a 

criatividade, que não exclua a narratividade, que não se atenha a um insípido desfiar de 

dados. Na trilogia  Getúlio,  Lira  Neto comprova que mais que possível,  é necessário 

extrair do discurso de uma biografia formas diferenciadas para se contar uma história 

que  envolva  tantos  fatos,  tantas  pessoas,  tantos  momentos  de  enorme  importância 

nacional.  Teorias  historiográficas  e  jornalísticas  fornecem  amparo  teórico  para  tais 

ousadias. Na reflexão do gênero biográfico, essas questões devem ser levadas em conta.
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