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Por de trás de um sorriso 

Comparação entre as imagens de Francisco Franco e Getúlio Vargas  

nos noticiários NO-DO e Cine Jornal Brasileiro 

 

Cristina Souza da Rosa1 

Resumo 

O presente artigo tem por objetivo discutir o uso do cinema como meio de propaganda pelos 

governos autoritários de Francisco Franco e Getúlio Vargas, comparando as imagens dos dois 

presidentes nos noticiários NO-DO, Espanha, e Cine Jornal Brasileiro, Brasil. Em seus 

governos, os presidentes criaram uma imagem de si mesmos que era exibida através dos 

noticiários para o povo espanhol e brasileiro, com o escopo de estabelecer uma aproximação 

entre os ditadores e a população. Assim, analiso como as imagens cinematográficas de 

Franco e de Vargas ajudaram a construir e a consolidar o mito de Franco como “Caudillo de 

España” e de Vargas como “Pai dos Pobres”,  utilizando como referencial teórico a história 

comparada. 
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Abstract:  

This article is intended to discuss the use of film as propaganda by the authoritarian 

government of Francisco Franco and Getúlio Vargas, comparing the two images in news 

NODO and Cine Jornal Brasileiro. During their governments, both presidents raised an image 

of himself that was showed in the films for the Spanish and Brazilian population, with the aim 

of establishing a rapprochement between the dictators and the population. In this way, I 

analyze how the cinematographic images of Franco and Vargas helped to construct and to 

consolidate the myth of Franc like “Caudillo of Spain” and Vargas like “Father of the poor 

men”. " For that, I have used like referential theoretician compared history. 

KeyWords: Franco, Getúlio Vargas, Cinema, Advertisement. 

 

O presente artigo é o resultado da pesquisa desenvolvida no Centro Film-Història, 

pertencente à Universidade de Barcelona, sob a tutela do Prof. Dr. José Maria Caparrós. O 

foco da pesquisa era comparar o noticiário NO-DO com o Cine Jornal Brasileiro, tendo como 

objeto as imagens de Franco e de Getúlio Vargas em festas e cerimônias cívicas.  

O objetivo do texto aqui apresentado é analisar como os noticiários de propaganda 

NO-DO e Cine Jornal Brasileiro ajudaram a construir os mitos políticos em torno das figuras 

de Franco e Vargas. Para isto, observamos como as imagens cinematográficas organizaram 

os discursos simbólicos do poder exibindo uma nova maneira de fazer política, onde líder e 

povo estabelecem uma nova relação. Como metodologia de trabalho foi utilizada a história 

comparada, de uma perspectiva clássica, em que analiso as semelhanças e as diferenças 
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entre a linguagem cinematográfica dos noticiários e entre as imagens dos citados chefes de 

governo. 

O artigo está dividido em três partes, sendo a primeira dedicada à conquista do 

poder por parte de Getúlio Vargas e de Francisco Franco. Considero relevante tal 

procedimento, pois nos ajuda a compreender as realidades históricas abordadas e 

comparadas neste artigo. A segunda parte é destinada a discutir, de modo comparado, a 

política de propaganda e de cinema desenvolvida pelos governos de Franco e de Vargas. Vale 

ressaltar que estou trabalhando com o primeiro franquismo, que vai de 1936 a 1956. 

Seguindo o desenvolvimento do artigo, chegamos à parte destinada a comparar as imagens 

de Franco e de Vargas nos noticiários produzidos durante a década de 1940. E por fim, 

encontramos uma pequena conclusão da análise aqui desenvolvida. 

 

Avante com os cavalos: Franco e Vargas chegam ao poder 

Getúlio Vargas chegou à presidência do Brasil em 1930 depois de comandar a 

Revolução de 1930, em que se envolveram três estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Rio 

de Janeiro e Minas Gerais. O objetivo era destituir o governo central, acusado de ser 

corrupto e oligárquico. As tropas revolucionárias tomaram a cidade do Rio de Janeiro em 24 

de outubro de 1930 e destituíram o presidente Washington Luís. A partir de então 

estabeleceram um governo provisório, em que Getúlio Vargas ocupou o cargo de Presidente 

da República. Quatro anos depois, Vargas foi eleito presidente do governo constitucional por 

uma Assembleia Constituinte. Em 1937, diante de uma suposta ameaça comunista de 

tomada de poder, Getúlio Vargas instaurou um governo autoritário nacionalista e se manteve 

no poder até 1945, quando a conjuntura interna do país foi alterada pelo final de Segunda 

Guerra Mundial.  

O período que vai de 1937 a 1945 foi denominado Estado Novo, pois Vargas 

propunha uma transformação radical da sociedade brasileira, que atingiria os setores sociais, 

políticos e econômicos. O novo governo adotou um discurso contra o liberalismo, com tons 

nacionalistas de proteção aos interesses nacionais, de exaltação do patriotismo, de 

construção da unidade e de valorização da harmonia social. Com isto, Vargas tentava atrair o 

povo, os empresários e intelectuais que apostavam ser o Estado a única instituição capaz de 

promover o crescimento do país. O discurso de ordem e progresso, defendido pelos 

iluministas, obteve força dentro do Estado Novo, assim como o mito do Grande Chefe. 

Getúlio Vargas estabeleceu uma nova relação de poder com o povo, em que este seria 

representado diretamente pelo líder, que buscaria realizar todos os desejos da população. 

Neste contexto, o conceito de democracia ganhou uma dimensão social e não política, onde o 

Estado era justo e protetor social. Neste sentido, o Estado brasileiro de 1937 pode ser 

definido como um Estado forte, centralizado e antiliberal (GOMES, 2007, p. 84).  

    No outro lado do Atlântico, em meio à Guerra Civil Espanhola, ao final de 

setembro de 1936, Francisco Franco foi proclamado, por uma junta militar, “Generalíssimo” 

de todas as Forças Armadas e chefe do governo do Estado Espanhol. A nomeação, a principio 

provisória, logo deu passo a uma ditadura vitalícia. Em 1° de outubro de 1936, Franco foi 
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investido como chefe de Estado, na cidade de Burgos, sendo aclamado por uma multidão 

como o grande líder. A partir de então, começou a firmar decretos-leis, dando início ao 

regime Franquista. Um ano depois promulgou a unificação dos partidos políticos em um só, 

nascia a Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Ofensiva Nacional Sindicalista, ou la 

FET y de las JONS. Diferente do Varguismo, onde os partidos políticos foram extintos e o 

Congresso Nacional fechado, Franco constituiu dois órgãos políticos: o Conselho Nacional e a 

Junta Política. O primeiro foi concebido como órgão supremo do partido único e o segundo 

tinha, basicamente, a tarefa de “assessorar a chefia” (DI FEBO; JULIÁ, 2005, p.14). 

Enquanto Franco respondia “Diante de Deus e da História”, Getúlio Vargas estava submetido 

somente à Constituição de 1937, que lhe conferia poderes absolutos.  

Em janeiro de 1938, se instalou, na cidade de Burgos, o primeiro governo do Novo 

Estado, como era chamado ao principio o governo dos nacionalistas. Dois meses mais tarde, 

o governo aprovou o Foro do Trabalho, um conjunto de leis trabalhistas inspiradas na Carta 

del Lavoro, do Fascismo. Similares à carta italiana também foram as leis trabalhistas do 

Brasil, instituídas em 1943 e chamadas Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

Ao terminar a Guerra Civil, em 1° de abril de 1939, Franco foi aclamado “Salvador da 

Pátria”, por libertar a Espanha do caos e da anarquia gerada pelo governo republicano e pela 

influência dos agentes bolcheviques, segundo o discurso da época. A Guerra Civil entrou para 

a história como uma cruzada contra os inimigos da nação – o comunismo – conduzida por 

um líder, denominado “Caudilho”, homem católico e militar2. Em 1937, Franco fez a seguinte 

declaração sobre a Guerra Civil: Sim, nossa guerra é uma guerra religiosa. Nós, todos os que 

combatemos, cristãos ou muçulmanos, somos soldados de Deus e não lutamos contra 

homens, sim contra o ateísmo e o materialismo, contra tudo o que rebaixa a dignidade 

humana, que nós queremos elevar, purificar e enobrecer (DI FEBO, 2002, p.35). 

Com isto reforçava a ideia de cruzada conferindo à guerra um sentido religioso, 

sendo a vitória apresentada como resultado de um desígnio divino, baseado no processo de 

Reconquista, onde se associavam os republicanos e comunistas de então aos muçulmanos do 

passado espanhol. Aos poucos, a ditadura Franquista foi se constituindo (1939-1975) em um 

Estado forte e centralizado, sob o signo da ordem, da pátria e da religião, cujo chefe de 

governo só deixaria o poder morto. 

   

Propaganda, Política e Cinema no Franquismo e no Varguismo 

Desde o começo Getúlio Vargas compreendeu a importância de controlar os meios de 

comunicação e de fazer propaganda de seu governo. A iniciativa estava relacionada com a 

consolidação do poder, sendo parte de uma estratégia de conquista da população e da busca 

de legitimidade. Para isto, foram utilizados os meios de comunicação mais modernos do 

período, como o rádio e o cinema. O cinema, de modo particular, chamava a atenção por seu 

poder de persuasão e convencimento. O potencial da sétima arte se via nas salas de 
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exibição, onde o espectador recebia informação, adquiria hábitos e conhecia outras 

realidades. No entanto, nem sempre a influência era positiva, pois muitas vezes os filmes 

exibiam costumes e hábitos considerados inapropriados. Para evitar o “mau uso” do cinema, 

intelectuais, professores e jornalistas brasileiros recomendavam a intervenção do governo 

tanto na produção como na censura dos filmes exibidos no Brasil. 

Em 1930, o governo provisório criou o Departamento Oficial de Publicidade, cujo 

campo de atuação estava restrito à radiodifusão e à divulgação de notícias pela imprensa, 

com pouco controle sobre outros meios de comunicação. Com o passar dos anos e à medida 

que Vargas se consolidava no poder, foi necessário fazer uma propaganda mais sistemática 

do governo. Desta forma, em 1934, Getúlio Vargas autorizou a organização do 

Departamento de Propaganda e Difusão Cultural (DPDC). Inspirado em modelos nazi-

fascistas, o Departamento controlava o cinema e a imprensa, além do rádio, e atuava em 

âmbito nacional. Com mais poderes que seu antecessor, o DPDC estava vinculado ao 

Ministério da Justiça e seu diretor, Lorival Fontes, era um simpatizante declarado do 

Fascismo (GOULART, 1999, p. 57)3. 

Entre 1935 e 1938 as coisas no Brasil se tornaram tensas. O governo teve que 

enfrentar duas revoltas: uma organizada pelos comunistas, em 1935, e outra pelos 

integralistas, em 1938. Em 1937, Getúlio Vargas instaurou o Estado Novo, utilizando como 

justificativa a ameaça comunista. Neste contexto, em 1938 o DPDC deu lugar ao 

Departamento Nacional de Propaganda (DNP), com a missão de expandir a propaganda do 

governo a todo o território nacional e ao exterior. O momento político exigia um maior 

controle da propaganda e o novo organismo tinha a preocupação de educar a população 

segundo os ideais do novo estado. O termo propaganda, tanto no Varguismo como no 

Franquismo, estava relacionado com a educação. O objetivo da propaganda, segundo o 

pensamento da época, era educar a população para viver na nova realidade social, 

inculcando os valores políticos e sociais dos governos nacionalistas (MATEO, 2008, p. 30).  

Em 1939, o DNP foi substituído pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). 

O DIP foi o departamento mais ativo entre todos os instituídos até 1939, pois concentrava 

em suas mãos amplos poderes de controle dos meios de comunicação. Sua finalidade era a 

“elucidação da opinião nacional sobre as diretrizes doutrinárias do regime, em defesa da 

cultura, da unidade espiritual e da civilização brasileira (...)”. Portando tal missão, o DIP se 

tornou um instrumento de cultura, de educação e de construção da realidade e da identidade 

nacional. Com o objetivo de centralizar a informação, o novo departamento ficou sob as 

ordens diretas da presidência da República, o que lhe dava mais autonomia e poder. A 

direção geral do DIP não mudou e Lorival Fontes seguiu ocupando o cargo que já era seu. 

Para cumprir com a tarefa de controle dos meios de comunicação, o trabalho do DIP 

foi distribuído em cinco divisões: I. Divulgação; II. Radiodifusão; III. Cinema e Teatro; IV. 

Turismo; V. Imprensa. O DIP era o único responsável pela imagem do presidente Getúlio 

Vargas, pela organização das cerimônias cívicas e políticas, tarefa que dividia algumas vezes 
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como Ministério da Educação e Saúde e por enviar aos jornais e revistas informações oficiais 

de governo. Além disto, fazia a censura de filmes, jornais, revistas e programas de rádio. 

Entre todas as estratégias de propaganda desenvolvidas pelo Departamento destacamos a 

produção do Cine Jornal Brasileiro, um noticiário semanal. O decreto de fundação do DIP 

previa a edição de um cine jornal, “com versão sonora, filmado em todo o Brasil e com 

motivos brasileiros, em suficiente número de reportagem para incluir na programação”. 

Assim, a partir de 1939, os cinemas brasileiros começaram a exibir, durante a programação 

semanal, o noticiário Cine Jornal Brasileiro, que tinha por objetivo fazer a propaganda do 

Estado Novo, do presidente Vargas e de educar a população conforme a nova realidade 

política-social. 

O noticiário brasileiro não era diferente dos produzidos na Europa e nos Estados 

Unidos até então. Sua estrutura estava formada por assuntos da atualidade brasileira e 

internacional, destacando os feitos governamentais. Entre 1939 e 1946 foram produzidas 

607 edições do cine jornal, um por semana, que eram exibidos nas salas de projeção antes 

da programação normal. A exibição nos cinemas locais era garantida pela lei número 21.240, 

de 1932, que obrigava as salas de projeção a incluir na programação de cada mês filmes 

nacionais. O noticiário registrou todos os tipos de eventos do governo, desde pequenos 

jantares até grandes cerimônias cívicas, sendo Getúlio Vargas a principal estrela dos filmes. 

A abertura do Cine Jornal Brasileiro era apoteótica, seguida de uma música vibrante que 

dava o tom mágico às imagens. Na tela se via os contornos da bandeira do Brasil e em cada 

triângulo, imagens das forças armadas desfilando; no meio, onde se vê a o círculo com as 

estrelas, cenas de máquinas trabalhando e, ao final, surgia o perfil de Getúlio Vargas 

associando a sua figura ao progresso da nação. 

O DIP não distribuía os seus noticiários aos cinemas, deixou tal tarefa para as 

distribuidoras particulares e durante sua existência o serviço esteve em mãos de mais de 

uma distribuidora. A opção por terceirizar o serviço tem relação com o alto custo da 

distribuição, que exigia um grande número de funcionários para distribuir e receber os 

noticiários em cada cidade e também para controlar o processo. O fato do DIP não distribuir 

o cine jornal somado à grandeza territorial do país e à dificuldade de mobilidade, fez com 

que o noticiário chegasse com um mês de atraso aos estados que estavam fora do eixo Rio 

de Janeiro/São Paulo/Minas Gerais. Houve tempo, durante a II Guerra Mundial, por exemplo, 

em que tardou seis meses para chegar a cidades como Salvador e Porto Alegre (TOMAIN, 

2006, p. 29). Tal informação pode colocar em dúvida o alcance da mensagem divulgada pelo 

cine jornal. No entanto, como aconteceu na Espanha com o NO-DO, o Cine Jornal Brasileiro, 

era além do rádio, o meio com maior capacidade de penetração social, pois grande parte da 

população brasileira era analfabeta ou não tinha acesso ao jornal. Por tanto, mesmo que 

chegasse tarde às cidades e aos povoados, levava informação e conhecimento capazes de 

serem compreendidos por todos os espectadores, inclusive os que não sabiam ler. Segundo 

Getúlio Vargas, o cinema “aproximará, pela visão incisiva dos fatos, os diferentes núcleos 

humanos, dispersos no território vasto da República” (VARGAS, 1934, p. 188). 

Os 127 primeiros números do noticiário brasileiro foram feitos pelos estúdios da 

Cinédia, de propriedade de Adhemar Gonzaga – amigo íntimo de Getúlio Vargas -, devido ao 
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fato de o DIP não possuir equipamento, pessoal e nem estrutura técnica para revelar e 

editar. Algum tempo depois, o DIP comprou o equipamento necessário para filmar o Cine 

Jornal Brasileiro e para a montagem. Mesmo assim, faltava-lhe o laboratório para revelar as 

películas, o que continuou sendo feito na Cinédia, até 1945. Somente nesse ano, no final do 

Estado Novo, o departamento adquiriu os equipamentos que faltavam para realizar todos os 

passos do processo de produção de um filme. A equipe técnica de cinematografia do DIP foi 

composta por alguns técnicos da própria Cinédia, que deixaram o estúdio privado por um 

posto no serviço público. O DIP não produziu filmes de ficção nem documentários. Os filmes 

de argumento exigiam um orçamento muito elevado, que o departamento não tinha, 

também não contava com equipamento para realizá-los. O DIP, assim como o Departamento 

Nacional de Cinematografia do regime de Franco, apenas estimulou a produção de filmes de 

ficção através de dispositivos protecionistas e controlou pela via da censura. 

A produção de documentários, no Brasil, esteve a cargo do Instituto Nacional de 

Cinema Educativo, INCE, órgão responsável pela produção de filmes educativos e 

pedagógicos do Estado Novo. O INCE foi criado em 1936, tendo como diretor  Roquette-Pinto 

e Humberto Mauro como diretor cinematográfico, e estava ligado ao Ministério da Educação e 

da Saúde, cujo ministro era Gustavo Capanema. O INCE chegou a realizar filmes de longa-

metrangem de ficção histórica e também produziu uma revista cinematográfica. Lorival 

Fontes, diretor do DIP, tentou durante muito tempo absorver os equipamentos, os técnicos e 

as funções do INCE, com o objetivo de centralizar todas as ações de propaganda em um só 

departamento, mas não teve apoio do presidente Vargas para isto. Deste modo, até o final 

do Estado Novo, o DIP ficou responsável pela imagem do presidente e pela produção do Cine 

Jornal Brasileiro, enquanto a cargo do INCE ficou a produção dos filmes educativos. 

Recordamos que propaganda e educação não eram conceitos distintos e que fazer 

propaganda era propagar uma ideia, o que também estava relacionado a educar.     

A entidade oficial NO-DO nasceu em 29 de setembro de 1942 com a função de editar 

um noticiário e produzir documentários. Segundo a resolução de 17 de dezembro de 1942, o 

objetivo oficial era “manter, com impulso próprio e diretriz adequada, a informação 

cinematográfica nacional” (BOE de 22-XII-1942). A projeção dos noticiários e documentários 

do NO-DO teve início em janeiro de 1943 e foram encerradas em maio de 1981, já entrada a 

transição política. A entidade estava vinculada à Vicesecretária de Educación Popular de FET 

y de las JONS, e seu primeiro diretor foi Joaquim Soriano, partidário do intervencionismo 

estatal no setor cinematográfico. Segundo ele, o cinema era um:  elemento insuperável de 

cultura e arma poderosíssima de política e de propaganda interna e exterior de nossa Pátria 

e de nossos ideais, a produção cinematográfica nacional tem que desenvolver-se pela via 

que fixe o Estado. (TRANCHE, R. R.; SÁNCHEZ BIOSCA, 2000, p. 47). 

Apesar do interesse de Soriano pelo setor, o franquismo levou alguns anos para criar 

um órgão que produzisse cinema de propaganda. Segundo os especialistas Rafael Tranche e 

Vicente Sánchez-Biosca, até o mês de fevereiro de 1938 não existiam condições mínimas 

para a organização de um noticiário estatal, pois durante os primeiros tempos de Guerra 

Civil não dispunha de recursos suficientes para semelhante empreitada. Em junho de 1938, o 

novo governo conseguiu editar e exibir o primeiro número do Noticiário Espanhol, antecessor 
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do NO-DO, que teve edições até março de 1941. Durante este período foram produzidos 32 

números, sendo os 12 primeiros revelados nos laboratórios alemães da Geyer. O Noticiário 

Espanhol estava vinculado ao Departamento Nacional de Cinematografia, que por sua vez 

pertencia à Delegación Nacional de Prensa y Propaganda. O máximo responsável desta 

delegação era Ramón Serrano Súñer, artífice do aparelho jurídico, administrativo e político 

do novo regime, além de cunhado de Francisco Franco. 

A Delegação, como o DIP, contava com uma divisão interna de competências, 

formada por uma Direção Geral de Propaganda, uma Direção Geral de Imprensa, um Serviço 

de Radiodifusão e por um Departamento Nacional de Cinematografia. Este último dedicado à 

propaganda audiovisual e ao controle da produção existente. A organização da Delegação 

Nacional assinalou um momento especial da constituição do Estado franquista, que buscava 

consolidar o poder central tentando diminuir a autonomia dos setores políticos com os 

Carlistas e os Falangistas. Como observam os referidos Tranches e Sánchez-Biosca, a 

estrutura da Delegação estava baseada em um projeto de “clara inspiração fascista”, assim 

como o DIP no Estado Novo.  

A inspiração fascista se explica pelo fato de ter sido Mussolini o primeiro chefe de um 

Estado capitalista e unificado a edificar uma política de propaganda e a organizar institutos 

de cinema educativo e de propaganda, como o Istituto Nazionale LUCE, fundado em Roma 

no ano de 1925, e o Instituto Internacional de Cinema Educativo, vinculado à Sociedade das 

Nações em 1928. A influência fascista no Franquismo também é justificada pela presença 

dos membros da Falange, uma instituição de caráter fascista.  

Devido a uma crise política, em maio de 1941, os serviços de propaganda espanhóis 

foram reestruturados. A Secretaria Geral do Movimento, dirigida por José Luis de Arrese, foi 

transformada em ministério e para ele transladado as atividades relacionadas com a 

imprensa e a propaganda. Dependente desta Secretaria foi criada a Vicesecretaría de 

Educación Popular de FET y de las JONS, que passou a administrar as ações de imprensa e 

propaganda. A Vicesecretaría foi dividida em delegações nacionais de: Imprensa, 

Propaganda, Radiodifusão e Cinematografia e Teatro (TRANCHE, R. R.; SÁNCHEZ BIOSCA, 

op.cit, pp 41-42). 

O noticiário NO-DO surgiu justamente quando na Espanha existiam outros três 

noticiários cinematográficos de empresas privadas e o Estado não atuava como 

monopolizador do setor. O regulamento de criação da Entidade NO-DO dizia que ela havia 

nascido para ser um instrumento ao “serviço dos interesses propagandísticos do Novo 

Estado”, vinculando suas funções a uma orientação ideológica (MATEOS, op. cit, p.20). O 

noticiário NO-DO nasceu para ocupar um vazio deixado pelo Estado franquista até então e 

para levar aos espanhóis a cultura política do regime, função confirmada pela legenda de 

abertura “O mundo inteiro ao alcance de todos os espanhóis”. 
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                                    Imagens de abertura Noticiário NO-DO 

 

A edição dos noticiários NO-DO foi grande: 1.966 números, com 4.016 cópias. Foram 

enviados à América Hispânica 1.504 números e para o Brasil 566 números. Foram editados 

1.219 documentários, sob o título da revista Imágenes e filmes ditos culturais: 498 a cores e 

216 em preto e branco. A partir do número 20 se editaram duas versões semanais do 

noticiário, A e B, destinadas a diferentes cinemas. Como em outros países, na Espanha foi 

decretada a obrigatoriedade de exibição do NO-DO. A lei determinava que todos os cinemas 

da Península, Possessões e Colônias estavam obrigados a projetar o NO-DO. A lei foi 

colocada em prática na primeira segunda-feira do ano de 1943 e vigorou até setembro de 

1975, quando a projeção deixou de ser obrigatória. 

A programação do noticiário era formada por temas de atualidade e crônicas 

políticas, divididas em “vida nacional”, “atualidade nacional” e “informação nacional”. 

Segundo a investigadora Araceli Rodriguez, tais temas não tinham uma periodicidade 

terminada. Fixos, eram os temas políticos, reservados a figura do Caudilho e aos rituais mais 

importantes do regime exibidos no final do noticiário e de maneira destacada. A ordem em 

que apareciam os temas políticos e o Caudilho era uma normativa a ser seguida a risca na 

hora de montar as edições do NO-DO. Com o passar do tempo, à medida que os noticiários 

se tornavam mais populares, Francisco Franco foi se consagrando como a grande estrela do 

NO-DO e foi ocupando cada vez mais espaço no noticiário. 

 

A imagem de Franco e de Vargas nos seus noticiários 

Nesta parte do texto, me proponho a analisar como os noticiários da Espanha e do 

Brasil contribuíram para a construção das imagens de Franco e de Vargas como condutores 

da nação e salvadores da Pátria. Para isto, discutirei como os dois chefes de Estado eram 

vistos na tela dos cinemas e como eles atuavam diante das câmeras. As cerimônias cívicas 

do Franquismo e do Varguismo eram o cenário perfeito para a construção do arquétipo 

político e ideológico dos ditadores, sendo assim escolhi analisar os noticiários que mostram 

Vargas e Franco nestas cerimônias. 

As principais comemorações do Estado Novo eram 19 de abril; aniversário do 

presidente; 1° de maio, dia do trabalho; 7 de setembro, dia da independência do Brasil; 10 

de novembro, dia da instauração do Estado Novo e 15 de novembro, dia da proclamação da 
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República. Nestes dias o país se colocava em festa para celebrar as vitórias contra os 

estrangeiros, o nascimento da nação e as conquistas do novo estado brasileiro comandado 

por Vargas4. As festividades mais destacadas do regime franquista eram o 1° de abril, dia da 

Vitória – Triunfo da Guerra Civil; 1° de maio, dia do tabalho; 18 de julho, dia do Levante 

Nacional e de exaltação do Trabalho; 12 de outubro, dia da Hispanidade e da Raça; 20 de 

novembro, dia da morte de José Antonio Primo Rivera. 

Nos cinemas os espanhóis viam um Franco para cada cerimônia, que se utilizava de 

distintas facetas refletidas por suas vestimentas: uniforme da Falange - com a camisa azul; 

uniforme de “Generalíssimo” das forças armadas, com boina vermelha dos Carlistas, ou em 

traje civil. Vestido conforme o tema de cada cerimônia, interpretava os papéis políticos que 

representava: guia, condutor, Caudilho, patriarca, sancionador, chefe de Estados, das Forças 

Armadas e da Falange. Getúlio Vargas, não era militar, e nas edições do Cine Jornal 

Brasileiro era visto em terno e gravata, algumas vezes usando cartola, representando assim, 

com esta roupa, a condição de chefe de Estado e Governo.   

Segundo os pesquisadores da imagem de Franco nos cinemas, não houve um 

tratamento especial da figura do ditador por parte dos operadores de câmeras do NO-DO. 

Segundo Ramón Saiz de la Hoya, operador de câmera “oficial” de Franco, o “Caudilho não 

tinham nenhum ângulo bom, todos eram ruins. Não se podia retratar nunca desde cima. 

Parecia uma azeitona” (TRANCHE, R. R.; SÁNCHEZ BIOSCA, op.cit, p. 154). Nem os 

operadores de câmera do Cine Jornal Brasileiro tiveram uma diretriz a seguir, como 

aconteceu com os operadores do Cinegiornale LUCE que seguiam um protocolo de como 

filmar Mussolini. No caso brasileiro, a recomendação, dada por Henrique Pongentti diretor 

cinematográfico do Cine Jornal Brasileiro, era que os operadores de câmera captassem 

Getúlio Vargas sempre com um sorriso ou em situações confortáveis. Quando isto não 

acontecia, mandava cortar as cenas e as substituía. Por detrás de tal ato, estava a 

preocupação de evitar que o público visse imagens constrangedoras do presidente, mas 

principalmente de construir na tela uma imagem positiva e forte de Vargas. 

Vargas e Franco se pareciam muito nas telas dos cinemas; não possuíam os dotes de 

atores de Hitler e Mussolini e tão pouco tinham um físico apropriado para a tela grande: 

eram baixos e exibiam uma evidente barriga. Na pintura os aspectos físicos de Franco e 

Vargas eram dissimulados com facilidade, sendo desenhados mais magros e altos. No 

cinema, mascarar os defeitos físicos se convertia em algo mais complicado, e a forma 

encontrada para isto foi construir uma maneira de filmar que não os ressaltassem. Assim, 

tanto no NO-DO como no Cine Jornal Brasileiro o que se via era o uso do contra-plongèe, 

câmara filmando de baixo para cima. Este recurso ajudava a mostrar os líderes de forma 

grandiosa sem exibir os físicos nada privilegiados dos presidentes do Brasil e da Espanha. O 

cerimonial brasileiro adotou a estratégia de mostrar Vargas destacado das personalidades 

presentes nas tribunas, principalmente se eles eram mais altos e mais magros que o 

                                                           
 
4 Os eventos eram organizados pelo DIP e pelo Ministério da Educação e Saúde e aconteciam 

em três lugares distintos: a Avenida Rio Branco, a maior Avenida do Rio de Janeiro, o estádio de futebol 
São Januário, no Rio de Janeiro, e estádio do Pacaembu, em São Paulo. 
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presidente. Isto acontecia frequentemente em relação ao ministro da Educação e Saúde, 

Gustavo Capanema, que possuía uma figura alta e magra e em quase todos os eventos 

estava ao lado de Vargas. Nos NO-DO é fácil perceber que Franco, muitas vezes, está em 

cima de uma banqueta que o eleva em relação aos outros. No NO-DO 82A, 1944, 

identificamos claramente tal situação, pois o Caudilho está mais alto que os produtores e os 

empresários que recebem de suas mãos um certificado de reconhecimento a suas vidas 

dedicadas ao trabalho. 

Entretanto, esta maneira de filmar Franco e Vargas ia além de uma simples tentativa 

de camuflar o físico dos dois, estava relacionada também com a construção do mito do 

grande líder nacional e de Salvador da Pátria, consignas ostentadas pelos dois chefes. O uso 

do contra-plongèe fazia com que os líderes fossem vistos de uma forma mística pelos 

espectadores, pois adquiriam um aspecto superior e de grandeza na tela. Com o uso deste 

recurso cinematográfico era possível perpetuar a imagem de que Vargas e Franco eram 

homens fortes, que haviam salvado suas nações dos inimigos externos. A opção de filmar 

Vargas destacado dos demais e de filmar Franco sozinho na tribuna era parte da estratégia 

de construção do mito do herói nacional. O herói, simbolicamente, era uma figura que estava 

só na luta pela liberação da nação e só suportava o fardo da batalha. A presença destacada 

ou solitária dos ditadores direcionava o olhar do espectador ao líder, estabelecendo uma 

aproximação entre ele e a população. A aproximação com o povo era importante para 

consolidar o processo político-democrático-autoritário do Franquismo e do Varguismo. 

Segundo o discurso ideológico do período, a democracia consistia no entendimento direto 

entre o líder e a população, em que o líder realizava, sem intermediários, os anseios 

políticos, sociais e econômicos do povo.  

A mistificação de Vargas e de Franco como salvadores da Pátria acontecia de duas 

maneiras nos noticiários. Uma por via da narração, onde os narradores do Cine Jornal 

Brasileiro e do NO-DO enfatizavam que Vargas e Franco haviam libertado o Brasil e a 

Espanha do caos político-social em que estavam imersos e que haviam reorganizado os 

países por meio do trabalho, da ordem e da unidade nacional. Outra através das imagens, 

em que os noticiários, de Espanha e Brasil, mostravam aos espectadores os desfiles militares 

e paramilitares exaltando a ordem e a disciplina conquistadas pelos chefes de Estado.  

O Cine Jornal Brasileiro, “A juventude e a Pátria”, de 1941, que celebra o dia da 

Independência do Brasil, exibe o desfile dos jovens do Estado Novo. Na Avenida Rio Branco, 

desfilam diante da tribuna de Getúlio Vargas, meninos e meninas uniformizados que levam 

nas mãos a bandeira do Brasil e os estandartes das escolas e agremiações a que pertencem. 

Todos desfilam organizados e disciplinados simbolizando a ordem e a disciplina da nação. Os 

uniformes fazem com que desapareça o individuo e que se sobressaía o coletivo, 

representando a unidade nacional. Vargas, na tribuna, é o mestre de cerimônias do evento, 

representando neste contexto o papel de grande condutor e criador da nova ordem social e 

política baseada na harmonia e na ordem. 

O mesmo discurso retórico se vê nos noticiários NO-DO. No NO-DO 82A, 

“Levantamento Nacional e Festa de Exaltação do Trabalho” (Alzamiento Nacional y Fiesta de 

Exaltación del Trabajo, 1944), por exemplo, Franco aparece como o regente da ordem e da 
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disciplina. O noticiário começa em 18 de julho de 1936, dia do levantamento contra 

República, mostrando imagens de caos e desordem generalizada, enquanto o narrador 

afirma que naquele momento “Espanha se encontrava submergida na desesperação, na mais 

profunda desordem social” e que em 1944 tudo tinha mudado, “graças ao empenho de 

Franco”. A partir desta fala, surgem na tela imagens da festa de 1944, onde Franco, desde 

um palanque decorado com símbolos do Franquismo, preside o desfile das Frentes da 

Juventude, da Velha Guarda Madrileña e dos produtores agrícolas. O desfile era o reflexo da 

unidade nacional e da ordem conquistadas por Franco.  

Além disto, os desfiles e as cerimônias cívicas exibiam a adesão nacional. Os 

narradores do NO-DO reforçavam tal ideia através do uso de expressões do tipo: 

inquebrantável adesão (NO-DO 82A, 1944), magnífica adesão (NO-DO 41B, 1943), 

demonstrações de adesão (NO-DO 21A, 1943). Neste sentido, corroboram com a narração as 

imagens dos falangistas, dos jovens pertencentes as FETS y las JONS, dos trabalhadores, 

das Forças Armadas e de outros grupos que passavam sob a tribuna de Franco com o braço 

em alto, fazendo a saudação romana. Além dos grupos que faziam parte do governo, a 

multidão que acudia aos desfiles também fazia parte do teatro simbólico de construção da 

adesão. O mesmo acontecia nos Cine Jornais do Brasil, onde a multidão assistente atuava 

como parte da teatralização. 

Nos noticiários NO-DO 20B, “O Caudilho na Andaluzia” (El Caudillo en Andalucía, 

1943), e o NO-DO 21A, “Franco na Almería” (Franco en Almería, 1943), a multidão exerce 

um papel de atriz atuando a favor da imagem de adesão nacional. O processo de adesão 

nacional representava a aceitação por parte da população do mando de Franco como chefe 

indiscutível e comandante geral da nação. Ao mesmo tempo, o ato de adesão reforçava o 

modelo de governo baseado na teoria do Caudilhamento, em que acaudilhar es mandar 

carismáticamente (DI FEBO, 2002, p. 187). No noticiário de número 20B e no número 21B 

tais conceitos ficam claros através das cenas em que a multidão se relaciona com o líder. No 

noticiário 20B, um grupo de pessoas corre por entre as árvores tentando acompanhar o 

percurso por onde passa o carro que leva Franco; este grupo se junta à multidão que está na 

calçada. As pessoas que estão ali são empurradas pelos que chegam, e avançam sobre a 

rua, sendo contidas pela polícia, que com bastões tenta evitar que o público desça da 

calçada. Todo este movimento de perseguição ao carro de Franco e a tentativa de se juntar 

ao grupo para ver a passagem do carro é acompanhado com cuidado pelo câmera desde o 

seu posto de filmagem. No número 21B, na penúltima cena, uma multidão acompanha o 

carro aberto em que está Franco. O povo está muito perto do carro, Franco está em pé, não 

vemos nenhum tipo de segurança em torno do veículo e a multidão estica as mãos para 

tocar o chefe de governo. Nas duas cenas descritas aqui o que vemos é uma multidão 

eufórica e descontrolada. Este descontrole e esta euforia ajudam a construir o mito do 

Caudilhamento, pois demonstram a aceitação de Franco como chefe infalível e a relação 

carismática do mesmo com o povo espanhol.  

Nos cine jornais “A Juventude e a Pátria”, 1941, e “Semana da Pátria”, 1942, a 

multidão brasileira igualmente representa a adesão nacional. Nos cine jornais citados, a 

multidão aparece assistindo os desfiles na Avenida Rio Branco ou esperando por Getúlio 
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Vargas nas arquibancadas do estádio de São Januário. Nestas cenas, a multidão está 

integrada ao teatro político, seja vibrando com a chegada de Vargas, seja celebrando com a 

bandeira do Brasil na mão ou esboçando um sorriso. Em alguns cine jornais vemos o público 

em cima de árvores da Avenida Rio Branco tentando ver o presidente de um ângulo 

privilegiado. A multidão do Cine Jornal Brasileiro também se relaciona com Vargas pela via 

do carinho e do amor e com isto representa nas telas a adesão nacional.   

A multidão dos noticiários NO-DO e Cine Jornal Brasileiro além de representar a 

adesão nacional simboliza a unidade nacional conquistada por Franco e Vargas. Isto porque 

ela encarna a coletividade, o todo orgânico, e seus atos demonstram a vontade nacional. 

Além disto, as imagens da multidão espanhola e brasileira ajudam a construir o mito da 

harmonia social, pois o que se vê nos cinemas é uma população homogênea que celebra as 

datas nacionais de maneira pacífica e ordenada. Não existe conflito entre o público que 

assiste as cerimônias franquistas e varguistas e todos estão unidos pelo mesmo líder e pelos 

mesmos desejos. Estas imagens ajudam a construir o mito de Vargas e de Franco como 

homens da ordem. Entretanto, Vargas necessitou mais que Franco neste sentido, pois Franco 

venceu uma Guerra Civil enquanto Vargas não enfrentou inimigos reais. Em 1937, membros 

do governo inventaram uma conspiração comunista para justificar a instauração do Estado 

Novo. A conquista da ordem era uma das principais qualidades exibidas pelos líderes 

autoritários nacionalistas do século XX, ser “homem da ordem” conferia a eles o poder de 

conduzir a nação a um tempo melhor. Isto dava a eles um poder divino de vigilante e 

interventor do passado e do futuro.    

A relação de Vargas e de Franco com a população brasileira e espanhola não foi 

marcada apenas por valores castrenses, mas também pela afetividade. Através disto se 

buscou conquistar os brasileiros e os espanhóis pelo coração e não só pela mente. A 

conquista sentimental garantia uma permanência maior no poder, pois construía um vínculo 

emocional baseado no amor e no carinho. Desta forma, Vargas e Franco estabeleceram uma 

política do “dar e receber”, em que ofereciam às classes populares leis e benefícios, como 

casas, auxílio social, proteção às famílias numerosas, leis trabalhistas, e em troca recebiam o 

carinho, a adesão e o consentimento político. Durante o Estado Novo Vargas foi chamado 

“Pai dos pobres” por empreender uma política onde as massas se viam por primeira vez 

como parte do governo. Franco, por sua vez, adotou o princípio católico da generosidade em 

sua política, contribuindo para ressaltar as relações diretas entre o líder e o povo.  

Neste contexto, a propaganda política teve um importante papel, pois atuava na 

direção de aquecer as sensibilidades, tendendo a provocar paixões (CAPELATO, 1998, p. 64). 

Nos cinemas a generosidade e o amor de Franco e Vargas pela população eram vistos 

através dos seus melhores atributos físicos: o sorriso. Sorrindo, Franco e Vargas foram vistos 

por seus espectadores em muitos noticiários e o sorriso deles foi eleito elemento de 

referência na construção de uma imagem sentimental dos dois líderes.  

No Estado Novo, o sorriso de Vargas era aclamado como um estímulo para que os 

trabalhadores seguissem trabalhando pela nação e seu sorriso transmitia confiança neles e 

no futuro do país: “Getúlio Vargas é um homem que sorri. Sorri porque tem confiança no 

Brasil” (CAPELATO, 1998, p. 246). Sorrindo foi como Vargas apareceu em muitos cine 
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jornais, fosse observando os desfiles, fosse entregando benefícios aos brasileiros. Seu sorriso 

revelava o lado humanizado da política autoritária, baseada no carisma e na alegria, 

características próprias da sociedade brasileira, conforme o discurso de valorização nacional 

do período. Isto fazia com que Getúlio Vargas consolidasse sua personalidade autoritária 

paternal, pois como um pai controlava o poder pela via da ordem e se relacionava de modo 

íntimo com a população, escutando seus desejos e transformando-os em realidade. Neste 

contexto, o sorriso representava a política do “dar e receber”, evidenciando ao lado protetor 

do presidente e do estado construído por ele ao mesmo tempo em que confirmava o mito do 

“Pai dos pobres”. 

Igualmente Franco foi visto sorrindo nos cinemas espanhóis, principalmente nas 

cenas de entrega de certificados aos produtores, entrega de casas aos trabalhadores ou nos 

momentos em que recebia medalhas em distintas cerimônias. O sorriso de Franco 

estabelecia uma aproximação entre ele e a população que recebia de suas mãos os 

benefícios. Além disto, o sorriso de Franco nestes momentos lhe conferia um ar de 

generosidade, transmitindo algo de paternal. Segundo Gimenez Caballero “o sorriso de 

Franco tem algo do manto da Virgem estendido sobre os pecadores. Tem ternura paternal e 

maternal a sua vez.” (Apud SALA, p. 138). Ao exibirem Franco sorrindo nos noticiários do 

NO-DO se transmitiam os valores de Caudilhamento baseados na legitimidade, no carisma e 

na personalidade. O sorriso de Franco transmitia a mesma confiança no país que refletia o 

sorriso de Getúlio, e com esta confiança Franco se imbuía dos valores de Caudilho para 

governar e conduzir a nação. No entanto, o sorriso de Franco lhe ajudava a construir uma 

imagem de homem da paz, que se encaixava perfeitamente no momento de pós-guerra civil. 

De modo geral, a valorização do sorriso de Vargas e de Franco era a exaltação das políticas 

do “dar e receber”, da democracia sem intermediários e elemento construtor do líder 

carismático. Além disto, valorizar o sorriso dos dois era uma forma de exaltar uma qualidade 

da personalidade deles que se relacionava diretamente com as características do povo 

brasileiro e espanhol, a alegria. Com isto se edificava a legitimidade do poder, pois Franco e 

Vargas representavam através do seu sorriso o verdadeiro espanhol e o verdadeiro 

brasileiro.  

 

Considerações finais 

O noticiário NO-DO e o Cine Jornal Brasileiro, associados a outros meios de 

comunicação, foram importantes veículos de propaganda durante os governos de Francisco 

Franco e de Getúlio Vargas. Foi através das telas que muitos cidadãos espanhóis e brasileiros 

tiveram contato com seus respectivos líderes e através delas conheceram a nova realidade 

social imposta pelo Franquismo e pelo Varguismo. Foram também os noticiários os principais 

veículos de divulgação das imagens de Franco e de Vargas em seus países, e também fora 

deles, construindo um imaginário social em torno do Franquismo e do Estado Novo e o mito 

dos chefes de governo como grandes líderes. 

  A comparação entre os noticiários, além de mostrar como foram construídos os 

mitos políticos em torno dos líderes, nos ajuda a estabelecer uma aproximação entre os 

governos autoritários nacionalistas da América do Sul com os da Europa. A análise dos 



 

 

 

  O Olho da História, n. 15, Salvador (BA), dezembro de 2010.             Cristina Souza da Rosa  

                                           

 

 

noticiários nos revela uma linguagem cinematográfica comum, onde os elementos estéticos 

do cinema de propaganda política estavam presentes: a imagem da multidão, a figura das 

crianças como vítimas das atrocidades dos inimigos, a representação do líder e do tempo 

festivo e a criação do inimigo comum. 

No presente artigo preocupei-me com a representação do líder, onde observei que os 

arquétipos mitológicos de Vargas e de Franco não foram construídos de forma distinta e que 

as diferenças entre eles estão baseadas nas particularidades de cada realidade social e 

política. Além de construir a imagem dos dirigentes nacionais, os noticiários contribuíram 

para consolidá-la na mente e no coração dos brasileiros e espanhóis. Na Espanha se 

consolidou a imagem de Franco inaugurando represas, enquanto no Brasil se guarda na 

memória o sorriso do presidente. 

A comparação dos noticiários assinala o caráter transnacional dos governos 

nacionalistas do período, que bebiam nos demais para construir sua estrutura política social 

mantendo suas especificidades. O processo transnacional dos governos franquista e 

varguista pode ser identificado também na edificação da estrutura de propaganda, sem que 

isto implique em cópia. Observo que as comparações históricas dos governos autoritários 

nacionalistas são interessantes, pois permitem ao pesquisador situar a realidade histórica 

estudada em um contexto internacional, conferindo uma nova dimensão à construção do 

Estado Nacional. Em relação aos governos autoritários da América do Sul isto significa um 

importante ganho metodológico-teórico, pois desvia a discussão da cópia em direção à 

circulação de ideias preservando assim a originalidade e a particularidade de cada uma.   
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