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Biografia

Advogado, nascido na cidade de São Borja, estado do Rio Grande do
Sul, em 19 de Abril de 1883. Iniciou sua vida política como deputado estadual
(1909-1912 / 1917-1921) pelo Partido Republicano Rio-Grandense (PRR),
e na mesma legenda foi indicado e eleito, em outubro de 1922, à Câmara dos
Deputados e, em 1924, reeleito deputado federal (1923-1926). Com a posse
do presidente Washington Luís, em 15 de novembro de 1926, assumiu a
pasta da Fazenda, permanecendo no cargo até dezembro de 1927. Eleito
presidente do Rio Grande do Sul, tomou posse em 25 de janeiro de 1928.
Em agosto de 1929, formou-se a Aliança Liberal, coligação oposicionista de
âmbito nacional que lançou as candidaturas de Getúlio Vargas e João Pessoa
à presidência e vice-presidência da República, respectivamente. Derrotado
nas urnas pelo candidato paulista Júlio Prestes, Vargas reassumiu o governo
do Rio Grande do Sul, e articulou o movimento de deposição do presidente
Washington Luís, que culminaria com a Revolução de 1930. Após o exercício
da junta governativa, Getúlio Vargas tomou posse como chefe do governo
provisório em 3 de novembro de 1930. Com a promulgação da Constituição
de 1934, foi eleito presidente da República pela Assembléia Constituinte. Em
10 de novembro de 1937, anunciou a dissolução do Congresso e outorgou
nova Carta, dando início ao Estado Novo. Governou o país até ser deposto,
em 29 de outubro de 1945. Elegeu-se Senador (1946-1949) na legenda do
Partido Social Democrático (PSD) e concorreu às eleições presidenciais de
1950 pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), agremiação que fundara em
1945. Vargas recebeu 48,7% dos votos, vencendo por larga maioria seus
opositores, e tomou posse em 31 de janeiro de 1951. Suicidou-se, no Rio de
Janeiro, em 24 de agosto de 1954.
ARQUIVO NACIONAL (BRASIL) Os Presidentes e a
República: Deodoro da Fonseca a Luiz Inácio Lula da Silva 
3ª Ed. Revista  Rio de Janeiro: O Arquivo, 2006.
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Discurso de posse na Academia Brasileira de
Letras

Senhor Presidente,
Senhores Acadêmicos,
A atividade intelectual é para mim uma imposição da vida política, que
exige de quem a ela se consagra a obrigação de comunicar-se com o público
com precisão e clareza, explicando idéias e problemas de governo, esforçandose por fazer-se ouvir e compreender.
Não sou e nunca pretendi ser um escritor de ofício, um cultor das belasletras, embora tenha me habituado, desde moço, à amável convivência de
poetas e romancistas, como leitor e admirador comovido das suas obras.
Por que não hei de reconhecer também, numa confissão escusável nestas
circunstâncias, a atração que sempre exerceram sobre mim os homens de
pensamento, as inteligências cultas e desinteressadas, os espíritos de alto
quilate moral, possuidores do divino dom de transmitir aos seus semelhantes
as conquistas culturais, os anseios piedosos, os arrebatamentos da paixão e
da fé?
Mas, tudo isso de que vos falo está longe de definir os méritos de um
escritor, de legitimar pretensões à partilha dos louros e das glórias a que têm
direito os príncipes da poesia e os mágicos exploradores dos reinos da ficção.
A Casa de Machado de Assis parecia reservada, nas minhas reflexões,
aos homens votados à criação artística e ao estudo desinteressado dos
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problemas culturais. Não a considerava gleba apropriada ao rude amanho
dos agricultores, mas terreno escolhido e tratado, onde os jardineiros operam
milagres de beleza e colorido.
Nascida sob a invocação da Academia Francesa, por ela modelada,
teria certamente o destino de servir de refúgio e assegurar repouso amável
aos espíritos serenos, que olham a vida em termos de categoria filosófica e
usam as lentes da perspectiva histórica para observar com imparcial frieza os
acontecimentos da atualidade.
Sem dúvida, as circunstâncias da vossa fundação delatavam o divórcio
então existente entre a pura análise espiritual, a seriação e o estudo da realidade
através das artes e as atividades chamadas práticas.
Naquele remanso do fim do século, passadas e esquecidas as agitações
que auspiciaram o advento da República, políticos e administradores
caminhavam de um lado e intelectuais do outro, ocupando margens opostas
na torrente da vida social.
Por uma deformação lógica, sentiam- se quase incompatíveis. As
alterações da semântica retratam, melhor do que amplas razões, essa situação
de fato. Poeta era, ao tempo, sinônimo popular de lunático, pessoa ausente,
habitando um mundo de fantasias e imagens; literato traduzia, num pejorativo
brando, o teórico, pés fora do solo, cabeça nas nuvens, alheio às realidades
cotidianas e convencido de poder ajustá-las aos esquemas simplistas da
construção dialética.
Em ambiente assim, era inevitável, as energias sociais dispersavam- se
esterilmente e o desdém do espírito pela matéria tomava formas quase
extravagantes. Para o homem de letras, as palavras político, industrial,
administrador, tinham igualmente um sentido alterado: significavam estreiteza
de vistas, incapacidade imaginativa, grosseiro trato com as coisas belas da
vida e os seus valores supremos. Para ser um exemplar dessa fauna tornavase necessário ignorar as rosas, os poentes, as sutilezas da linguagem, o
aguçamento de um sarcasmo e a finura de uma ironia.
Explicavam uns e outros, através de conceitos voluntariamente truncados,
o desdém recíproco e a mútua desconfiança. Os literatos reclamavam o
isolamento, a torre de marfim, a impassibilidade marmórea, e essa atitude se
refletia na própria preferência pelas imagens do reino mineral, tão do gosto
dos poetas mais celebrados do tempo. Os homens de ação, dedicados às
tarefas práticas, desacreditavam, por seu turno, as possibilidades reais dos
que sabiam pensar e dizer.
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