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RESUMO: O rei é sagrado por sua própria natureza; Tiradentes assumiu a 
personificação de Jesus Cristo; Getúlio Vargas ganhou o título de “pai dos pobres” e 
Evita, de “madre de los descamisados”; o candidato a cargo político distribui durante 
campanha seus santinhos. Afinal, de onde advém essa aura mítica e sagrada que os 
líderes políticos conquistam? De que maneira ocorre o processo de divinização deles? 
Quais estratégias de legitimação são utilizadas para convencer o povo de que seu líder 
não é uma mera pessoa, mas sim um herói ou divindade? Para responder a essas 
perguntas, realizou-se uma pesquisa documental com o objetivo de elencar alguns 
exemplos históricos de mitificação e sacralização política. 
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1 SANTIFICADO SEJA O VOSSO NOME 

Seja por relatos bíblicos ou pelos registros históricos, a figura do líder e do 

político está revestida numa aura ao mesmo tempo profana e sagrada. Embora humanos, 

alguns líderes ou figuras políticas incorporam em si a imagem mitificada do herói, 

salvador e pai. 

Segundo Girardet (1987), “a antropologia e a história definem mito como uma 

narrativa que se refere ao passado, mas que esclarece e justifica certas peripécias do 

homem e certas formas de organização” (1987, p. 13-3). Esse caráter narrativo “confere 

ao mito caráter de relato, teatro em que estão presentes e empregados todos os gêneros 

literários: drama, epopeia, comédia e poesia” (BAEZ3 apud COLLIN, 2008, p. 24) e por 

isso mexe com o consciente e o inconsciente, incorporando-se à memória coletiva, 

carregada de símbolos e dramaticidade (COLLIN, 2008). 

Girardet (1987) diz que o mito traz consigo a figura do herói, quer salvador ou 

chefe providencial, vinculada a um conjunto de símbolos de purificação. O herói, expõe 

o autor, é aquele que liberta, que corta grilhões, que aniquila os monstros. Está sempre 

associado à luz – o ouro, o sol nascente – e à verticalidade – o cetro, a arvore centenária, 

a montanha sagrada. Por tal, se atribui ao herói um epíteto: Ricardo I da Inglaterra, o 

Coração de Leão; Elizabeth I da Inglaterra, a Rainha Virgem; Luís XIV da França, o 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação do X Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestrando do Curso de Comunicação e Sociedade da UFPR, email: lucasgandin@yahoo.com.br. 
 
3 BÁEZ RODRÍGUEZ, F. Las tres derechas. La Jornada, 25 de julho de 1988. 
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Rei-Sol; Dom Sebastião de Portugal, o Desejado; princesa Isabel do Brasil, a Redentora; 

Tiradentes (Brasil), o Mártir da Independência. 

Girardet (1987) afirma ainda que a fabulação em torno do herói oferece 

múltiplas ressonâncias e significações, daí a dificuldade de separar a fábula do relato 

histórico. Para Lenharo (1986), é preciso considerar também a fácil penetração e a 

eficiência política da instrumentalização do mito em um terreno cultural preparado pelo 

uso das imagens, dos símbolos, das comparações – ensinamentos por meio de parábolas 

evangélicas, da fala figurativa, que o cristianismo e o catolicismo, em particular, 

costumam propagar. Já Romano4,  

 

observa que a imagem religiosa aponta para intenções políticas, ainda que 
camufladas, e se desdobra em aplicações mais complexas em relação a um 
primeiro enunciado. Em outras palavras, sem a necessidade de precisá-lo, de 
demonstrá-lo; o convencimento é alcançado por outras vias, à margem das 
tensões ideológicas e das contradições que uma definição comporta. (apud 
LENHARO, 1986, p. 16). 
 

De acordo com Bezerra e Lima (2010), o herói é chamado como resposta a uma 

certa forma de expectativa de anseio coletivo, sobretudo em uma sociedade marcada 

pelo regime democrático. O herói, portanto, capta os fervores de esperança coletiva 

(GIRARDET, 1987). O mito político, diz Girardet (1987), tem seu chamado ou seu 

espaço garantido por períodos de crise ou circunstâncias adversas, quando o herói 

aparece revestido dos elementos capazes de suprir as expectativas de seus seguidores. 

“Quando um líder político encarna o papel de salvador, o que é comumente praticado, o 

processo de heroificação implica uma certa adequação entre a figura do salvador virtual 

e os anseios de uma sociedade em determinado momento histórico” (BEZERRA; 

LIMA, 2010, p. 26). 

O processo de mitificação na sociedade ocidental aparece fortemente atrelado ao 

modelo judaico-cristão de religiosidade. Nos tempos pré-cristãos, o líder não era só 

político, mas também religioso – pois de fato havia uma simbiose entre política e 

religião. Noé, embora não possa ser considerado um líder mitificado, representa essa 

relação. Escolhido por Deus para construir a arca, ele se torna guia de sua família e 

guardião dos elementos necessários para a reconstrução da vida e da ordem no mundo 

pós-dilúvio. É com Noé que Deus faz a primeira aliança. 

                                                
4 ROMANO, R. Brasil: Igreja contra Estado. São Paulo: Kairós, 1979. 
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A segunda aliança Deus realiza com Abraão, transformando-o em pai de uma 

multidão de povos e dando a ele e seus descendentes a terra em que moravam “como 

peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus” (GÊNESIS, 

15, 7-8). Aliança que é reafirmada diante da obediência de Abraão quando Deus pede-

lhe que sacrifique seu único filho: 

 

Pela segunda vez chamou o anjo do Senhor a Abraão, do céu, e disse-lhe: “Juro 
por mim mesmo, diz o Senhor: pois que fizeste isto, e não me recusaste teu 
filho, teu filho único, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua posteridade como as 
estrelas do céu, e como a areia na praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus 
inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser benditas como ela, porque 
obedeceste à minha voz”. (GÊNESIS, 22, 15-18). 

 

Mas é em Moisés que o povo de Deus ganha seu grande líder. Responsável por 

tirar os hebreus da escravidão no Egito, Moisés encarna a figura do líder por excelência: 

guia o povo hebreu à terra prometida (ou seja, lidera um “projeto de nação”), é 

mensageiro da palavra de Deus, escrita nos Dez Mandamentos, e profetiza o tempo que 

está por vir. Época que se concretiza com Jesus Cristo, cujo nascimento cumpriria as 

profecias do Antigo Testamento. 

Todo o cenário de atuação de Jesus é ordenado na lógica do mito. Ele nasce e 

morre para cumprir as sagradas escrituras. Ele é o filho de Deus, sacrificado e imolado 

para salvar os homens. Jesus Cristo é o meio pelo qual Deus realiza sua nova aliança 

com o mundo. Não mais o arco-íris nem as estrelas ou as tábuas da lei marcam esse 

momento; agora é o sangue de Cristo, que deverá ser compartilhado com todos na 

comunhão eucarística. 

Saindo da cultura judaico-cristã, as outras sociedades pré-cristãs também tinham 

concentrado nas mãos do líder o poder político e religioso. O faraó dos egípcios é a 

encarnação do deus sol; os imperadores romanos detinham o título de “augusto”, os 

pajés são os portadores de poderes ocultos das ligações com os deuses. 

Já na sociedade medieval, o político divinizado dá lugar ao papa e ao senhor 

feudal. Enquanto este exerce um poder limitado à área de suas propriedades, aquele 

exerce um poder universal e de orientação espiritual. Sucessor de Pedro, com quem 

Jesus realizou uma aliança, entregando-lhe as chaves do céu, o papa é “o representante 

de Deus na terra”, por conseguinte, um ser divinizado em sua essência. 

A abordagem central deste trabalho será a divinização e sacralização do ator 

político, restringindo o sentido da expressão para aquele que exerce um cargo político – 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro de 2010 

 

 4

legislativo ou executivo – ou que almeja a ele – no caso o candidato. Para o primeiro, o 

processo de divinização será analisado dentro do processo de mitificação e dentro de 

uma estrutura personalista. O objetivo é abordar como alguns políticos, em cargo de 

liderança, ganham aura divina e quais argumentos são utilizados para sua legitimação. 

No segundo caso, verificar-se-á como alguns candidatos constroem e projetam sua 

imagem dentro de um viés mitificado e quais recursos utilizam para tal intento. 

Como metodologia, utilizou-se uma revisão bibliográfica sobre mito, 

sacralização e divinização no âmbito da política e uma revisão documental sobre alguns 

personagens da história, escolhidos por conveniência: Luis XIV da França, Dom 

Sebastião de Portugal, Dom Pedro I do Brasil, George Washington, presidente norte-

americano, Tiradentes, “mártir” da Independência brasileira, Getúlio Vargas, presidente 

do Brasil, Evita Perón, primeira dama argentina e o candidato a cargo político. 

 

2 VENHA A NÓS O VOSSO REINO 

Com a centralização do poder nas mãos dos reis e o surgimento dos estados 

nacionais, ressurge a figura do líder e guia. É no reinado de rei Luis IX, o São Luis (rei 

da França entre 1226 e 1270), que começam a surgir as bases do que se chamou Teoria 

do Direito Divino dos Reis, uma tentativa dos monarcas de acabar com a influência 

clerical em seus Estados. A teoria do Direito Divino serviu como um poderoso 

instrumento de transição da política medieval para a política moderna (SCHILLING, 

2010). 

 

O rei divinizado – projeção tardia dos antigos imperadores romanos – adquiria 
um estatuto de autonomia frente ao papado sagrado e à Aristocracia de sangue. 
Enquanto os teocratas do Vaticano defendiam a submissão de todos ao bispo de 
Roma, na França os estatocratas e teóricos do Direito Divino exigiam o mesmo 
frente ao seu rei. Ele era o Grande Magistrado, o monopolizador da soberania, 
posicionado bem acima de todos, pairando altivo e magnífico sobre o estado e a 
sociedade. (SCHILLING, 2010). 

 

É nessa projeção que ocorre o processo de mitificação. O rei divinizado é uma 

figura mitificada, atuante num sistema de crenças coerente e complexo. O rei deriva seu 

direito de governar apenas da vontade de Deus, e não da vontade de seus súditos ou 

qualquer outra via. 

Ao rei, diz Burke (1994), cabia-lhe a glória, distinta do louvor, posto que esta é 

dada individualmente e a glória por todos. Os reis, continua o autor, sobretudo os do 
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período absolutista, eram apresentados como oniscientes, invencíveis, divinos. “Os 

objetos mais intimamente associados ao rei também se tornavam sagrados por sua vez, 

porque o representavam” (BURKE, 1994, p. 101). Esses mitos fundavam-se numa visão 

de mundo tradicional e construída para se arraigar na sociedade. Se um soberano era 

representado como Hércules, era como se a aura do semideus tivesse se transferido para 

ele (BURKE, 1994). 

O caso mais clássico desse período de representação sacralizada e mitológica é 

Luís XIV, que reinou a França por 72 anos (1643-1715). Neste período, 

deliberadamente se construiu uma imagem glorificada de Luís XIV, divulgada por meio 

de medalhas cunhadas para comemorar seus feitos, estátuas espalhadas por Paris e pelas 

províncias francesas, odes, sonetos e elegias em comemoração ao rei, a fim de “instruir 

o povo, incentivando-o a amar seu príncipe e obedecê-lo” (BURKE, 1994, p. 17). 

Luís XIV foi constantemente comparado com deuses e heróis da mitologia 

clássica. Poetas e historiadores o qualificaram como “herói”, pacificador, piedoso, 

benfeitor e sacerdote e seu reinado, “como uma série ininterrupta de maravilhas. Sua 

imagem pública não era simplesmente favorável: tinha qualidade sagrada” (BURKE, 

1994, p. 18). Não obstante, vários quadros e pinturas o representaram como São Luís, 

Marte e Apolo. 

O processo de mitificação e sacralização de Luís XIV ocorreu sob a forma do 

que Burke (1994) chama de produção propagandística; no qual um sistema de símbolos 

e simbologias foi construído para (auto) afirmar a imagem do rei. Bolsas de estudo 

foram concedidas a pintores, escultores e poetas para que a história sagrada fosse 

registrada em todas as formas de registro. Fizeram parte desse time os dramaturgos 

Corneille, Molière e Quinault, o poeta La Fonteine, o escritor Charles Perrault, o pintor 

Lebrun, os escultores Anguier e Girardeon e os arquitetos Le Vau e Le Nôtre, fora um 

sem número de artistas e cientistas estrangeiros que frequentaram a corte de Luís XIV e 

atuaram na consolidação de sua imagem sagrada. 

O sistema construído por Luís XIV incluiu a ampliação e decoração do Palácio 

de Versailles, cuja temática escolhida, os trabalhos de Hércules, foi substituída pelos 

grandes feitos do rei; a transferência da corte para a capital e a obrigação de os nobres 

permanecerem ao redor do rei; os eventos, que iam desde ações militares até mesmo o 

cerimonial implantado pelo rei para impressionar a plebe e, ao mesmo tempo mantê-lo 

afastado dela. Desse modo, tudo o que o rei fazia (os atos de levantar e ir dormir, as 

refeições, os passeios públicos, etc.) tornou-se ritos, com maior ou menor grau de 
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formalidade que eram apreciados e respeitados pela corte e pela população. Outra 

estratégia usada por Luís XIV eram os rituais do toque real. Segundo uma crença 

tradicional, os reis tinham o poder de curar doenças de pele, tocando os atingidos e 

dizendo “o rei te toca, Deus de cura”, rito que constituía e aumentava o poder sagrado 

da realeza. (BURKE, 1994). 

Um pouco antes de Luís XIV, encontra-se Dom Sebastião, rei de Portugal entre 

1568 a 1578. A construção do mito em torno de Dom Sebastião precede o próprio 

monarca. Por volta de 1530, circulava em Portugal trovas proféticas, escritas por 

Gonçalo Annes Bandarra, anunciando a vinda do rei “Encoberto”, que devolveria ao 

Império português seus tempos áureos, tornando-o líder e conquistador da África 

(SALOMÃO, 2009). 

Dom Sebastião nasce em 20 de janeiro de 1554, exatamente no dia de São 

Sebastião, em meio a um momento dramático: a morte de seu pai, o príncipe D. João, 

último dos nove filhos do rei D. João III e de D. Catarina da Áustria, deixara Portugal 

nas mãos de um rei idoso, anunciando o problema sucessório. Ao falecer, em 1557, o rei 

é sucedido por sua esposa, D. Catarina, que é vista com desconfiança pela corte. A 

disputa em torno da educação do pequeno D. Sebastião – aclamado rei com apenas três 

anos de idade – opôs a rainha e regente ao cardeal D. Henrique, irmão do falecido rei. 

Como resultado dessa disputa, a rainha renuncia ao trono em 1562. O cardeal D. 

Henrique assume a regência até 1568, ano em que D. Sebastião assumiu o trono com 

apenas quatorze anos de idade. A soma desses eventos fez com que os portugueses 

aguardassem com ansiedade a assunção de D. Sebastião ao trono português, conferindo-

lhe o epíteto de “o Desejado” (SALOMÃO, 2009). 

Dom Sebastião parte para conquistar as terras africanas em 1578. Na manhã de 4 

de agosto, D. Sebastião investe contra as forças do xerife Malik. Ao término do combate 

a tropa portuguesa vê-se derrotada e seu rei desaparece. Diante do trono vacante, 

assombra-se em Portugal a decadência do Império somada a um desastre que lançara o 

reino nas mãos da coroa espanhola. Assim, D. Sebastião, “o Desejado”, assume a 

condição de “Encoberto” – num retorno do “Encoberto” profetizado nas trovas de 

Bandarra (SALOMÃO, 2009). 

Ao longo dos séculos, o mito sebastianista foi sendo incorporado ao imaginário 

popular. Nos seus sermões, Padre Antônio Vieira compara Dom Sebastião a São 

Sebastião e por várias vezes afirma ser ele “o Encoberto”, que haveria de ressurgir no 

Brasil. Em Portugal, o mito sebastianista ganha a literatura, onde vê-se referências ao 
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Desejado nas obras de Eça de Queirós, Fernando Pessoa, Agustina Bessa-Luís, José 

Saramago e Almeida Faria (SALOMÃO, 2009). 

Com a Revolução Francesa em 1789, a Teoria do Direito Divino dos Reis perde 

sua legitimidade e combate-se a aura sagrada do monarca. De fortes tendências 

Iluministas, a Independência do Brasil articula o processo de mitificação de Dom Pedro 

I por outras vias e coincidentes com a própria mitificação da formação do Estado 

brasileiro. O Brasil é “gigante pela própria natureza”, cujo céu tem mais estrelas e as 

várzeas têm mais flores; e a Independência ocorreu sem o derramamento de sangue. 

Diante disso, o país não poderia ser um mero reino; tinha de ser um Império. Além 

disso, Dom Pedro I era quem poderia enfrentar as cortes lusitanas e o projeto de retornar 

o Brasil à condição de colônia. Por essas razões, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

concede a Dom Pedro I o título de Defensor Perpétuo do Brasil (LYNCH, 2005). 

De posse desse título, Dom Pedro I justifica a criação do Poder Moderador, 

acima dos poderes Executivos, Legislativo e Judiciário, nas reuniões da Assembleia 

Constituinte, em 1823. “Daí porque, no juramento da coroação e no discurso com que 

abriu a Constituinte, Dom Pedro sustentou que defenderia a futura constituição desde 

que ela fosse digna dele e do Brasil” (LYNCH, 2005, p. 624). 

O Poder Moderador tinha a vantagem de tornar o rei uma instituição infalível, o 

que por sua vez conferia a ele a aura sagrada da Teoria do Direito Divino:  

 

A doutrina sobre a prerrogativa régia constitucional é: que nada proceda 
diretamente do rei nos atos do governo; que tudo seja obra do ministério, 
mesmo o que se faça em nome do rei e com sua assinatura, projetos de lei, 
decretos, escolha de homens. O rei, numa monarquia representativa, é uma 
divindade que nada pode atingir: inviolável e sagrado, ela é ainda infalível; pois, 
se houver um erro, esse erro é do ministro e não do rei. Assim, pode-se tudo 
examinar, sem ferir a majestade real, pois tudo decorre de um ministério 
responsável. (CHATEAUBRIAND5 apud LYNCH, 2005, p. 628-9). 

 

Na iconografia, Dom Pedro I é representado de maneira que ora lembra os 

grandes monarcas europeus, sobretudo Luís XVI, ora aproxima-o às características do 

povo brasileiro. Assim como na corte francesa, no Brasil, quando da impossibilidade do 

rei de frequentar as festas e eventos, era colocado em seu lugar um retrato, recebendo 

todas as homenagens e sinais de respeitos que cabiam ao rei. “O retrato seguia em seu 

lugar nas grandes festividades provinciais, carregado em procissões e diretamente 

                                                
5 CHATEAUBRIAND, F.-R. Chateaubriand Politique. Paris, Hachette Pluriel, 1987. 
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associado a um santo. O Rei era, portanto, a personificação de Deus e do Estado” 

(DIAS, 2006).  

Dom Pedro I, diz Dias (2006), era representado como o cavaleiro libertador que, 

de perto, percorre suas terras.  

 

A imagem de Dom Pedro também adquiria caráter sagrado em sua 
representação. Dom Pedro era colocado – através de sua real e divina presença 
por meio do retrato que lhe confere a personificação – como um santo que 
percorre as províncias e recebe homenagem de seus fiéis súditos em cima de 
uma espécie de andor e altar, pronto para ser adorado nas festas políticas que se 
espalhavam pelo Brasil. (DIAS, 2006, p. 259). 

 

Segundo Souza6 (apud DIAS, 2006, p. 248), havia uma tradição na Casa de 

Bragança, dinastia a qual pertenciam Dom João VI e Dom Pedro I, de os reis não serem 

coroados e sim apenas aclamados, em respeito ao mito do retorno de Dom Sebastião. 

Por isso, nos retratos e pinturas de Dom João VI, o rei aparecia sempre com a coroa 

intocada, ao lado do trono. No entanto, Dom Pedro I, já imperador do Brasil, foi 

retratado usando a coroa imperial, numa clara referência ao modelo europeu de 

monarquia e em alusão a Dom Sebastião; Dom Pedro I seria, desse modo, o rei 

encoberto que traria novos tempos ao povo brasileiro. Embora o mostrassem com 

vestimentas que remetiam às vestes do povo brasileiro e cujas cores recuperavam as 

tonalidades tropicais, a pose de Dom Pedro I nas pinturas se assemelhava à dos quadros 

de Luís XIV (DIAS, 2006). 

 

3 O PÃO NOSSO DE CADA DIA NOS DAI HOJE 

Os reis eram seres divinos e sagrados em sua natureza, legitimados por um 

sistema arranjado com esse intento. Contudo, os processos de mitificação e sacralização 

também ocorrem com líderes não oriundos da realeza. O caso mais evidente é o do 

primeiro presidente estadunidense George Washington. Cognominado “pai dos Estados 

Unidos da América”, Washington articulou a independência dos Estados Unidos e 

governou sob influência dos ideais políticos e filosóficos iluministas, por isso seu 

processo de mitificação o aproxima da cultura greco-romana, que foi retomada pelo 

Iluminismo. 

                                                
6 Souza, I. L. C. Pátria coroada: o Brasil como corpo político autônomo 1780-1831. São Paulo: Fund. Ed. Unesp, 
1999. 
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Washington faleceu em 1799 e sua mitificação só começa depois da sua morte. 

Em 1840, Horacio Geenough esculpiu a escultura “Enthroned Washington”, 

representando Washington na posição tradicional de Zeus. Em 1865, Constantino 

Brumidi pintou “A apoteose de George Washington”, retratando-o em sua ascensão aos 

céus, ladeado pelas grandes invenções humanas e rodeado por personalidades ianques e 

pelos os deuses romanos Colúmbia, Minerva, Poseidon, Mercúrio, Vulcano e Ceres, 

representando respectivamente a guerra, a ciência, a marinha, a mecânica e a agricultura 

(THE ARCHITECT OF THE CAPITOL, 2009). 

Embora tenha vivido e atuado quase cem anos antes da República, é com ela que 

Tiradentes é mitificado. O projeto republicano de nação visava o rompimento total com 

a monarquia e seus referenciais. Assim, tornou-se necessário uma nova figura heróica 

para sobrepor-se à de Dom Pedro I. Buscou-se, portanto, o alferes Joaquim José da 

Silva Xavier, o Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira. Segundo Ballarotti (2009), 

a escolha deveu-se porque Tiradentes foi morto por querer a República. 

O martírio de Tiradentes foi o elemento principal para identificá-lo ao principal 

mártir sacrificado do povo brasileiro: Jesus Cristo. Por isso é comum a representação de 

Tiradentes em roupas brancas, que denotam pureza, e com cabelo e barbas compridas – 

em 1992, foi cunhada uma moeda comemorativa ao bicentenário da sua morte, na qual 

ele é representado dessa maneira. 

Por outro lado, Pinca7 sustenta uma tese de que Tiradentes teria recebido ajuda 

de maçons para fugir para Lisboa e da lá para França, tendo sido morto em seu lugar um 

ladrão, e que na região de Minas, lendas afirmavam que a cabeça de Tiradentes havia 

desaparecido após o esquartejamento para que não se descobrisse o embuste 

(BALLAROTTI, 2009). Ou seja, quer na representação republicana que aproximava o 

mártir a Cristo, quer nas lendas de sua morte, a imagem de Tiradentes é envolta na aura 

do mito. 

Em uma pesquisa realizada Miceli com 267 alunos do ensino fundamental e 

médio, Tiradentes foi escolhido o herói preferido de quase 25% dos alunos, que lhe 

deram atributos associados à bravura e bondade na luta pela independência e em cuja 

“morte existe uma pequena semelhança com a morte de Jesus Cristo” (citado por 

BALLAROTTI, 2006, p. 216). 

                                                
7 PINCA, L. Tiradentes, o bode expiatório. Montfort Associação Cultural. Disponível em: <www.montfort.org. 
br/index.php?secao=veritas&subsecao=historia&artigo=tiradentes&lang=braOnline> 
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Tiradentes foi alvo de mitificação em quase todos os momentos da República: 

no início, posto que a causa republicana correspondia com a de Joaquim José; no regime 

militar, porque ele representava uma nação e na redemocratização, quando se especula 

que o anúncio da morte de Tancredo Neves foi adiado em um dia para que coincidisse 

com a de Tiradentes e assim simbolizasse o surgimento de um novo herói (Tancredo) na 

imagem do antigo (Tiradentes) (BALLAROTTI, 2006). 

De acordo com Lenharo (1986), a mitificação do líder ocorre de forma mais 

evidente, rápida e intensa quando a sociedade enfrenta um momento de crise política e o 

Estado surge como o único agente capaz de controlar as forças antagônicas. O Estado 

surge personificado na pessoa de um líder carismático, que tem no povo a legitimação 

do seu poder (CHAUÍ8 apud LENHARO, 1986). Na América Latina, esse momento 

coincide com a experiência populista, quando se destacaram Lázaro Cárdenas, no 

México, Juan e Eva Perón, na Argentina e Getúlio Vargas, no Brasil. 

Para Parga (2006), o primeiro estágio da mitificação desses líderes é a 

identificação do povo com a liderança. Eva Perón foi pobre, filha ilegítima que ainda 

jovem foi pra Buenos Aires tentar melhores condições de vida; Getúlio Vargas 

incorporou a figura de pai da nação. O próximo estágio é dar ressonância às massas e 

incluí-las como protagonista da ação política. Depois, é preciso que o líder populista 

personifique em si a figura do Estado. 

Getúlio Vargas governou o Brasil de 1930 a 1945, como ditador, e de 1950-1954 

como presidente eleito. Nos dois governos, Vargas incrementou o setor industrial, com 

a criação da Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce, criou o 

Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, elaborou os projetos de integração 

territorial e promoveu benefícios para o operariado como a lei do salário mínimo, a 

jornada de oito horas, as férias remuneradas, a estabilidade no emprego e a criação dos 

institutos de aposentadoria. 

Perante a população, Vargas era reconhecido como o chefe que conduz a 

multidão – um prolongamento da autoridade paterna.  

 

O chefe encaminha o seu povo, preservando-o da dissolução e evitando 
modificações na sua estrutura. Do amor a esse chefe derivam todas as 
exigências e objetivos do indivíduo. O chefe, por sua vez, seria o pai, que ama 

                                                
8 Chauí, M. Apontamentos para uma crítica da Ação Integralista Brasileira. In: CHAUÍ, M. e FRANCO, M. S. C. 
Ideologia e participação popular. São Paulo/Rio de Janeiro: Cedec/Paz e Terra, 1979. 
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igualmente a todos os seus. E a Pátria, a mãe comum. (SILVA9 apud 
LENHARO, 1986, p. 46). 

 

Vargas utilizou da propaganda ideológica para disseminar seu rosto pessoal e do 

regime através de fotos, cartazes, lemas, dísticos, moedas, selos, placas comemorativas. 

“Seu nome foi doado a instituições, provas esportivas, logradouros públicos; sua vida, 

recontada em detalhes, passando através de ampla literatura, escrita e encomendada, por 

uma re-escrição mítica das suas qualidades pessoais de chefe predestinado” 

(CAMPOS10 citado por LENHARO, 1986, p. 47). Vargas foi, portanto, o líder que 

unificou o país sob o conceito de Nação e um discurso que fazia referência à Pátria, ao 

Lar e à Escola; não à toa ganhou o epíteto de “pai dos pobres”. 

Eva Perón, por sua vez, torna-se sagrada quando sua figura – mulher, pobre, 

filha ilegítima e atriz – enfrenta a sociedade patriarcal e oligárquica argentina. Eva se 

mitifica ao ponto de haver tantas Evas quantas fossem as subjetividades assumidas por 

cada indivíduo. Quando Juan Perón se torna presidente da Argentina, Eva inicia sua 

atuação em prol e com os trabalhadores. Além disso, toma pra si a beneficência exercida 

historicamente pelas damas de caridade de Buenos Aires. (DÍAZ, 2002). 

Quando falece em 1952, de câncer, o povo veste luto e chora por sua morte, 

consolidando assim o mito. A ocultação de seu corpo promove um clamor nacional: 

“Ela voltará e será milhões”, “Evita ressuscita, voltará da morte!”, “Evita vive”, 

escrevia-se nos muros de Buenos Aires (DÍAZ, 2002). 

Ainda segundo Díaz (2002), a mitificação de Eva Perón se constituiu por vários 

elementos. Primeiro, ela advém das classes populares e ascende a papéis que nenhuma 

mulher obteve. Segundo, ela morreu jovem e sua agonia foi acompanhada pela 

sociedade. Terceiro, converteu-se no Robin Hood dos anos 40 e, por fim, acolheu os 

pobres e necessitados. Não à toa ganhou o epíteto de “madre de los descamisados” e o 

título de santa, com direito à oração: 

 

Deus te salve, Maria Eva, cheia sois de graça, todo o povo está contigo. Bendita 
sois entre as crianças, entre os homens e mulheres, e bendito o fruto de teu 
engenho. A Razão da minha Vida. Santa Maria Eva, mãe do Justicialismo, roga 

                                                
9 SILVA, G. P. Getúlio Vargas e a psicanálise das multidões. Rio de Janeiro: Zélio Valverde, s/d.  
10 CAMPOS, F. O Estado Nacional. Rio de Janeiro: José Olympio, 1940.  
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por nós, trabalhadores, agora e mais ainda na hora de nossas reivindicações. 
Assim seja (FRIGERIO11 citado por DÍAZ, 2002, p. 172). 

 

Vale ressaltar que as mortes trágicas tanto de Vargas (por suicídio cometido em 

1954) e Evita e a comoção do povo com a perda de seus líderes contribui de forma 

determinante para a sacralização de suas imagens depois do falecimento. 

 

4 ROGAI POR NÓS PECADORES 

Muito antes de se tornar um líder, a pessoa já se mitifica durante o período 

eleitoral, quando incorpora o papel de candidato. Do latim “candidus”, candidato 

significa “vestido de branco, cândido, puro, inocente”. Na Roma Clássica, os 

pretendentes a cargos eletivos se vestiam assim para se apresentar ao povo, mostrando a 

pureza de seus caráter e intenções e para diferenciar-se dos demais cidadãos. 

(CALDEIRA, 2004). 

Se atualmente os candidatos não se vestem de branco, eles se fazem conhecidos 

de seu eleitorado utilizando uma das mais clássicas ferramentas gráficas de campanha: 

os santinhos. As semelhanças são muitas, vão desde as dimensões até a disposição dos 

elementos na peça. Na face frontal, assim como com os santinhos do devocionário 

católico, veicula-se a foto do candidato, de busto, e o seu nome (a diferença seria que, 

nos santinhos católicos, a imagem dos santos aparece inteira). No verso, em vez da 

oração ou das instruções de como proceder com os pedidos ou novenas, o candidato 

descreve um pouco de sua biografia pessoal e pública e informa as principais propostas 

de sua campanha. 

Embora não se possa afirmar que o candidato é um ser mitificado, tanto porque o 

processo de mitificação do líder envolve a identificação do seu povo com essa imagem 

sacralizada, esses dois elementos contribuem para a mítica, quer seja para o início da 

sacralização da pessoa, quer seja para diferenciá-lo dos demais cidadãos, sobretudo 

daqueles que não concorrem a cargos políticos. 

 

5 ASSIM SEJA, AMÉM 

Do ponto de vista da ação comunicativa, o mito político se encontra permeando 

o discurso político. Segundo Miguel (2000), há uma tendência de a mídia forçar uma 

                                                
11 FRIGERIO, J. El mito de Evita. Disponível em: <http://www.josefrig.homepage.com/mito.htm> Acesso em: 24 

jul. 2000. 
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adaptação na forma argumentativa do discurso político, principalmente porque a mídia 

confere visibilidade ao ator político. Quando os meios de comunicação de massa ainda 

não existiam, meios alternativos foram usados para comunicar a imagem do líder 

mitificado: quadros, esculturas, moedas, medalhas, retratos, literatura (conforme o 

conceito de mídia alternativa proposto por DOWNING (2002)). 

Luís XIV foi um dos precursores do que Miguel (2000) chama de gestão da 

visibilidade. As estratégias utilizadas pelo rei francês demonstram o cuidado em 

comunicar sua imagem sagrada da forma mais correta e direta possível. Luís XIV 

também antecipa o que hoje pode ser chamado de agenda pública, afinal era necessário 

que a corte francesa e seus súditos vivessem no ritmo e horário da vida do rei. 

Com o advento dos meios de comunicação de massa, os discursos políticos se 

adaptam de acordo com a linguagem pretendida em cada mídia, o que não significa uma 

imposição delas, mas sim fruto do uso que se faz dessas mídias. O rádio, o cinema e a 

televisão somente aumentaram a abrangência e o alcance do discurso político, 

conquistando a adesão das massas (MIGUEL, 2002). Se pensarmos cada momento 

histórico-cultural, iremos notar que as estratégias de cada líder são similares; muda-se 

apenas a forma de comunicá-las. 

A sacralização do político é, desse modo, uma forma de estratégia usada para 

comunicar o discurso político. É também, nesse caso, a força motriz da ação política, 

mas que atua em recusa à razão, pois o mito em sua essência é uma narrativa subjetiva e 

que atinge o receptor também em sua subjetividade. No caso da sociedade de massa, os 

meios de comunicação permitiram a possibilidade de melhor atingir o emocional dos 

receptores. (MIGUEL, 1998). As moedas e medalhas cunhadas para comemorar os 

feitos de Luís XIV talvez não causassem os efeitos que o cinema alemão de Hitler 

conseguiu. O quadro de George Washington não tem o mesmo impacto de Getúlio 

Vargas discursando às massas. Ou seja, a sacralização ou a mitificação do líder são 

estratégias tanto para criar um efeito proposital como para mantê-lo e manter a imagem 

sagrada do político. Ademais, os santinhos distribuídos pelos candidatos se 

consolidaram como uma ferramenta de comunicação eficaz – ele também se assemelha 

a outras ferramentas publicitárias, como panfletinhos, folders, etc. – que tem o potencial 

de chegar a cada receptor individualmente. 

No cenário exposto, Luis XIV se torna expoente, visto que as estratégias criadas 

por ele e pela sua equipe foram copiadas por vários líderes depois dele como, por 

exemplo, Dom João VI, Luis XVI, Napoleão Bonaparte, Mussolini, Hitler e Stalin 
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(BURKE, 1994). Napoleão Bonaparte não só imitou Luís XIV como se proclamou 

divino ao se autocoroar Imperador, retirando a coroa das mãos do papa Pio VII, que 

viajara para a cerimônia, para deixar claro que não haveria nenhuma autoridade acima 

dele. 

Exemplos não faltam. Às vezes o que ocorre é um líder ser mais ou menos 

divinizado. No entanto, percebe-se que, quando a sociedade encontra-se diante de crise 

política ou econômica, a sacralização e mitificação são mais intensas e profundas. Em 

1985, Tancredo Neves é recebido como líder de uma nova perspectiva para o Brasil. Em 

1989, é a vez de Fernando Collor de Melo ganhar aura de presidente ideal para o país; 

jovem, bonito esportista e caçador de marajás, Collor personificava a renovação e a luta 

contra a corrupção. Ainda seria possível puxar exemplos dos líderes messiânicos, como 

Antônio Conselheiro (Canudos) e João Maria (Contestado). 

Embora possa acontecer em qualquer momento e circunstância, o mito ganha 

força quando resta ao povo acreditar no maravilhoso, quando, descrente nas instituições 

existentes, só lhe resta depositar a fé em alguém capaz de mudar a situação estabelecida. 
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