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RESUMO: Estudo pioneiro que tem como objetivo verificar qual foi a imagem 

construída de Getúlio Vargas através do cinema, mais especificamente, por meio do 

cinejornal, verificando como o resultado dessa imagem construída foi utilizado no 

período eleitoral de 1950, levando em conta as ações de propaganda política, ideológica 

e eleitoral. Temos como objeto de pesquisa a presença de Getúlio Vargas nos 

cinejornais veiculados no período de campanha presidencial de 1950 analisados com 

base na análise de conteúdo qualitativa. Trabalhamos também metodologicamente com 

a pesquisa documental e histórica, já que abordamos o governo de Vargas, seu suicídio 

e posteriormente, o histórico dos presidenciáveis que sucederam-no no poder, por isso 

foi feito um recolhimento de documentos disponíveis daquela época para endossar o 

trabalho. Concluímos que apesar da campanha eleitoral, política e ideológica de Vargas 

ter sido estruturada de forma minuciosa, atingindo o objetivo esperado nas urnas, a 

oposição intensiva dos partidos e da imprensa resultou em um fim trágico que marcou a 

história da política brasileira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Getúlio Vargas, cinejornal, propaganda ideológica, 

propaganda política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN: Estudio pionero que tiene como objetivos verificar cual fue la imagen 

construida de Getúlio Vargas a través del cine, más especificamente, por medio del 

cinejornal, verificando como resultado de esa imagen construida fue utilizado en el 

perído electoral de 1950, teniendo en cuenta las accines de propaganda política, 

ideologica y electoral. Tenemos como objetivo de investigación la presencia de Getúlio 

Vargas en los cinejornales vehículados en el perído de la campaña presidencial de 1950 

analizados con base de análisis de contenido cualitativo. Trabajamos también 

metodológicamente con la investigación documental e historica, ya que abordamos al 

gobierno de Vargas, su suicidio y posteriormente, el historico de los presidenciales que 

sucedieron en el poder, por eso fue hecho un recogimiento de documentos disponibles 

de aquella época para realizar el trabajo. Concluimos que a pesar de la campaña 

electoral, política e indeológica de Vargas haya sido estructurada de forma minuciosa, 

llegando al objetivo esperado de las urnas, la oposición intensiva de los partidos y de las 

imprensas resulto en un final trágico que marcó la historia de la política brasilera. 

 

PALABRAS-CLAVE: Getúlio Vargas, cinejornal, propaganda ideológica, política 

de la propaganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT: Pioneering study that has as objective to verify which it was the 

constructed image of Getúlio Vargas through the cinema, more specifically, by means 

of the cinejornal, verifying as the result of this constructed image was used in the 

electoral period of 1950, taking in account the actions of propaganda politics, 

ideological and electoral. We have as research object the presence of Getúlio Vargas in 

the cinejornais propagated in the period of presidential campaign of 1950 analyzed on 

the basis of the qualitative analysis of content. We also work metodologicamente with 

historical the documentary research and, since we approach the government of the 

Vargas, its suicide and later, the description of the presidenciáveis who had succeeded it 

in the power, therefore was made an available document collect of that time to endorse 

the work. We conclude that although the electoral campaign, ideological politics and of 

Vargas to have been structuralized of minute form, reaching the objective waited in the 

ballot boxes, the intensive opposition of the parties and the press resulted in a tragic end 

that marked the history of the Brazilian politics. 

 

KEY WORDS: Getúlio Vargas, cinejornal, ideological advertising, political 

advertising. 


