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Resumo

As chanchadas foram um gênero de filme brasileiro, com seu auge entre as décadas de
30  e  50,  se  tratava  de  comédias  musicais  que  traziam em  seus  enredos  temas  do
cotidiano brasileiro e paródias de filmes norte-americanos. Neste artigo vamos explorar
este gênero a partir  da premissa da indústria  cultural  defendido pelos frankfurtianos
Adorno e Horkheimer e o conceito de imaginário exposto por Bucci e Maffesoli.
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As chanchadas e seu momento histórico

Nossa  primeira  tarefa,  cremos  e  de  fundamental  importância  é  entendermos

melhor o que foi este período da história do Brasil, quando a Chanchada encontrou seu

auge, que, sem dúvida, é dos mais ricos culturalmente e dos mais conturbados no plano

político. A polarização entre os getulistas e a direita liberal encastelada na UDN, União

Democrática Nacional, produzirá momentos de grande tensão política e social tendo um

dos seus instantes nevrálgicos o suicídio de Getúlio em 1954 e todas consequências

advindas deste ato, associados a isto um forte sentimento nacionalista e de identidade

nacional  estava  presente  na  sociedade.  As  ameaças  de  golpe  militar,  as  transições

políticas, até Juscelino e sua posse, são tão graves os acontecimentos desta década que

os seus reflexos acabarão em 1964 com o golpe militar e a instalação da ditadura por

longos vinte anos. (IGLESIAS, 1998)

A despeito de tamanha instabilidade política é neste período que o capitalismo

brasileiro tenta sair da dependência agrária, mais especificamente de café como riqueza

nacional, e adentrara o mundo industrial, os processos patrocinados por JK de abrir a

economia brasileira para as grandes empresas especialmente de automóveis, associado a

construção de Brasília, que retiraria do Rio de Janeiro a capital federal, refletem um

1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Imagem e Imaginário, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2 Mestrando do Curso de Comunicação da UNIP, email: roberttocavalcantijf@gmail.com
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tempo de mudanças profundas na cultura brasileira, o perfil urbano vai se consolidando

na  sociedade  brasileira  e  gradativamente  os  valores  culturais  também foram sendo

modificados, a  Bossa Nova  e o Samba ocupam um novo espaço na cultura e se põe

como uma “invenção” cultural das mais criativas. É deste período o surgimento da obra

de Guimarães Rosa,  que ao revelar a  magnitude do sertão mineiro expõe a  nós um

mundo  que  se  extingue  rapidamente  com  a  urbanização,  palavras,  gestos,  olhares,

sentidos  e  um imaginário  estavam com os  dias  contados,  a  Minas  do  Sertão,  e  de

Manuelzão  estavam  terminando,  como  uma  metáfora  de  um  outro  país  no  qual  a

Chanchada é sua interlocutora cultural.

A Chanchada nesta década assimila este processo de tensões e transformações

por  que  passa  o  Brasil,  se  pudéssemos  definir  a  chanchada,  usando  de  um  termo

cunhado pelos frankfurtianos, Adorno e Horkheimer, a Chanchada é a indústria cultural

do sentido mais pleno da palavra, um meio de diversão, de ocupação lúdica, servindo

como um interstício entre a luta cotidiana pela sobrevivência e o mundo real, privado e

público, é ela pura diversão para as massas.

Segundo Sérgio Augusto (1993), o termo “chanchada”, adotado pejorativamente

pela imprensa, designa um tipo de comédia que surgiu também na Itália, Argentina,

México, Cuba e Portugal: “Em sua infância etimológica, significou ‘porcaria, depois

peça teatral sem valor, destinada apenas a produzir gargalhadas’, pondo assim em relevo

sua proximidade com ‘chancho’, sinônimo de porco e sujo nos países ibero-americanos”

(Ibid., pg. 17). A relevância da Chanchada é a sua interação como imaginário nacional e,

quando  Carlos  Manga  assume  a  direção  destes  filmes  há  uma  preocupação  com a

qualidade, a fotografia, enquadramento e sequência de planos, e uma montagem melhor,

além dos figurinos adequados ao enredo. Manga, tendo ao seu lado Oscarito e Grande

Otelo, entre outras tantas estrelas da época, usa e abusa de recursos vistos nos filmes

hollywoodianos,  e de musicais  entremeados ao enredo,  sua preocupação é  fazer  um

cinema de qualidade e voltado para diversão e distração do grande público, porém sem

nunca perder a qualidade estética.

Segundo Dias (1993, pg. 22) Manga queria dialogar com as massas, as camadas

populares, quando colocava Oscarito e Grande Otelo a frente de seus filmes, e não só

eles  como  outros  astros,  como  Wilson  Grey,  José  Lewgoy,  Eliana  Macedo,  Dercy

Gonçalves  entre  muitos  outros,  mas  também  deseja  o  reconhecimento  pelas  elites

intelectuais,  de  um filme  bem produzido  e  cuidado  esteticamente,  e  a  despeito  da
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polêmica  que  possa  haver  aqui,  a  Chanchada  cumpre  um  papel  fundamental  na

construção do imaginário nacional, refletido a partir do Rio de Janeiro e suas figuras

emblemáticas, uma identidade nacional.  Algo que duas décadas depois será assumido

pela novela televisiva, tendo o Rio de Janeiro como pano de fundo e meio de construção

das personagens, se idealizou um imaginário nacional seguindo as mesmas trilhas feitas

pela Chanchada.

Imaginário nacional das chanchadas para a telenovela

A Chanchada foi um meio de caminho entre a novela do rádio, e a televisão que

viria depois, ela cumpre um papel histórico importante e determinante na construção

deste imaginário nacional conservador, que habita a vida brasileira, a diferença entre a

Chanchada e a telenovela nascida efetivamente nos anos 1960 e tendo seu apogeu nos

anos 1970-1980, é a qualidade inegável das telenovelas, se a Chanchada se mostrava

limitada a nossa pobreza e atraso, a telenovela dá um salto de qualidade e abre um

“paradoxo”  como lembra  a  professora  Maria  Immacolata  (2003),  o  país  continuava

pobre e desigual mas a qualidade televisiva estampada nas novelas era ímpar. O ponto

de contato das duas manifestações  culturais  é a semelhança com que lidam com as

referências nacionais, porém a constituição imaginária é bem diversa.

A Chanchada e a Telenovela tem do Rio de Janeiro seus tipos e trejeitos como

uma referência básica, mesmo quando a telenovela migra para o interior, os personagens

parecem sempre  impregnados  de  desejo  de  fugir  para  o  Rio  de  Janeiro  ou  deixam

antever um viés mais carioca que nordestino, quando é este o caso, porém independente

disso, as novelas desde seu início até os anos 1990 propuseram um tipo de construção

do  imaginário  nacional  do  qual  o  ser  carioca  assume  a  condição  de  padrão  de

brasilidade, como lembra Maria Immacolata (2003, pg. 18), é a transição entre espaços

públicos  e  privados expostos  em conflitos  e  acertos  no qual  a  telenovela  cumpre  a

função de mediadora e ao mesmo tempo de construtora de um estado imaginário novo,

do qual,  muitas vezes a realidade parece não fazer sequer parte dela.  A Chanchada,

longe  disso,  era  muito  mais  ingênua  seja  nos  diálogos,  seja  na  apresentação  do

imaginário nacional, havia na Chanchada uma condescendência com a realidade, algo

poético e até infantil, quando vista na perspectiva histórica (AUGUSTO, 1993), algo

que  a  telenovela  não  se  colocou,  como lembra  Maria  Immacolata  (2003,  pg.24),  a
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exposição das contradições privadas no objeto imaginário da telenovela, expunha dores

que nos anos 1950 ninguém toleraria ver em uma tela de cinema. Valores culturais, a

leitura de si, do mundo e do Outro mudaram substancialmente entre os anos 1950 –

1980, a telenovela tirou proveito disso. 

Chanchada – gênero de baixa cultura

As  tensões  entre  os  produtores,  diretores  e  atores  das  Chanchadas  e  a

intelectualidade  brasileira  era  patente,  e  revestida  de  muitas  facetas,  nelas  estão

implicações de caráter nacionalista, a influência hollywoodiana, o preconceito pura e

simples contra o popular e a falta de um cinema que fosse não só das massas, parte da

indústria cultural  emergente,  mas também autoral,  que pensasse o Brasil  com maior

profundidade estética e política. Nos depoimentos abaixo podemos perceber como o

cinema brasileiro era considerado pela elite e pela crítica da época:

“O  que  se  chama  no  Brasil  comédia  cinematográfica  é  a  pura  “chanchada”  é  o

disparate vulgar combinado a um pouco de sexo e frases de duplo sentido. Influência

do baixo teatro, da burleta e do pior radiologismo. [...] Em sã consciência é possível

chamar de cinema brasileiro a essas peças de aventura? Por que em caso afirmativo,

se  Carnaval  em Marte  ou  Carnaval  em Lá  Maior  for  cinema brasileiro,  então eu

confesso  que  sou  contra  o  cinema  brasileiro...  O  que  se  tem  feito  com  grande

energia... é explorar o mau gosto das massas, incentivando os seus instintos primários,

iludindo e  confundindo,  baixando o cinema para  o público,  ao invés  de elevar  o

público para o cinema.” (DIAS, 1993, pg. 31).

Havia  uma certa  aversão  ao  popular  e  as  suas  vertentes  no  meio  intelectual

brasileiro,  aversão  esta  que  é  de  caráter  político  antes  de  ser  estético,  a  falta  de

compromisso da Chanchada com o cenário de conflitos, pobreza e exclusão que vivia o

Brasil era aos olhos dos intelectuais, não só alienação, mas um instrumento de serviço

dos donos do poder, associado a isso a falta de uma identidade estética. Do outro lado,

nas várias revistas do rádio e no Cruzeiro a Chanchada era tratada como aquilo que era,

o  lugar  de  astros  e  estrelas  acata  de  ser  uma  cópia  ou  uma  imitação  do  mundo

hollywoodiano (DIAS, 1993 pg. 24-25). Podemos compreender este impasse a partir do

conceito de alta cultura e baixa cultura. De acordo com Storey apud Martins e Sérvio,

(2012), estes conceitos são, de certo modo, resultado do desejo de intelectuais de várias

correntes  de  distinguir  seus  ideais  culturais  das  manifestações  que  consideram

representativas da noção de cultura de massa. Desta forma podemos definir que a baixa
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cultura  se  refere  à  falta  de  educação de uma grande massa  que  consome de  forma

desordeira. E em contrapartida a alta cultura seria um consumo mais individualizado,

contemplativo e que exige uma análise intelectualizada.  Contrapondo esta ideologia,

Pierre  Bourdieu,  Heath  e  Potter  (2004,  p.125  apud  MARTINS  E  SÉRVIO,  2012)

esclarecem como a alta cultura provém não de uma essência própria e superior, mas,

principalmente, de práticas elitistas de distinção e distanciamento. 

Através de galerias de arte e subsídios para os produtores, os governos modernos
tem investido recursos significativos na promoção de educação estética para o
público  em  geral.  Porém  isso  melhorou  de  forma  geral  o  calibre  do  gosto
popular? Claro que não. Quando um estilo artístico se torna popular, como o
grupo dos sete no Canada ou Salvador Dali nos Estados Unidos, é simplesmente
retirado  do  cânone  de  julgamento  estético.  Precisamente  por  causa  da
popularidade,  uma  apreciação  desses  estilos  não  mais  serve  de  fonte  de
distinção. Assim, o “bom gosto” se move para estilos mais inacessíveis, menos
familiares. (Heath e Potter, 2004)

Concluímos então que o “bom gosto” evidenciado na alta cultura se impõe na medida

em  que  fica  inacessível  para  as  grandes  massas.  Desta  forma  devemos  levar  em

consideração ao diferenciarmos alta e baixa cultura não só as características próprias das

obras  mas,  considerar  a  estratégia  de  poder  que  busca  legitimar  as  classes  altas  e

depreciar as classes baixas, sendo assim, o fato da elite consumir tal obra ou matéria,

não faz destas melhores por si só, e sim porque, a elite está consumindo e a massa não,

tais artefatos passam a ser reconhecidos como melhores, superiores ou como símbolo de

distinção. (MARTINS E SÉRVIO, 2012, pg. 129)

Chanchadas, imaginário e indústria cultural

Assim como o título deste trabalho preconiza, estamos analisando o imaginário,

mas que imaginário é este que tratamos aqui? Nossa premissa para o desenvolvimento

deste artigo são as teses do Michel Maffesoli tendo, como pano de fundo, a Chanchada

com objeto  de  análise  e  exemplificação,  e  o  primeiro  conceito  a  ser  posto  é  o  da

indústria cultural3, é este um conceito fundamental pois remete a produção cultural não

mais como um meio de difusão pura e simples de valores nacionais ou de grupos, a

produção cultural,  como a palavra industrial  denota,  revela uma preocupação com a

escala e a comercialização do produto cultural no grande mercado capitalista, onde tudo

é mercadoria. 

3 - ADORNO, T. e HORKHEIMER, M. (1999) Dialética do Esclarecimento RJ, Zahar Editora.

5



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

O bem cultural, como notam Adorno e Horkheimer, são pensados e feitos para

ser antes de tudo, vendidos, comercializados, isto não implica que haja inerente a estes

objetos culturais o desprezo pelas questões estéticas e mesmo cultural, na qual estão

inseridos estes objetos. Mas os objetos da cultura deixam de ser apenas um estado de

fruição estética para ser parte de um negócio. Este conceito se coaduna com o valor de

gozo exposto por BUCCI (2014), quando explica que a mercadoria ou serviço é pensado

antes como imagem do que como coisa corpórea, sendo a imagem o núcleo principal da

mercadoria ficando assim a coisa corpórea como periférica. É isso que os publicitários

fazem, ao transformarem um cigarro em símbolo de atração sexual.

As promessas das imagens que fazem circular as mercadorias (coisas corpóreas ou

não)  acionam  o  gatilho  do  consumo  e  se  conectam  diretamente  ao  desejo,

apresentando-se como objeto(s) imaginário(s) que responde(m) ao desejo do sujeito. A

coisa corpórea incluída na imagem da mercadoria funciona, portanto, como um device

(um significante corpóreo) para a entrega do significado desejado. O valor de gozo

não  atende  a  uma  necessidade  –,  diferentemente  do  valor  de  uso  em Marx,  que

corresponde a uma necessidade humana - mas a um desejo [...] Na Indústria Cultural,

muito mais do que a cultura virar uma mercadoria, a mercadoria vira cultura e nem

uma nem outra são necessariamente vendidas ou compradas. (BUCCI, 2014, pg. 144).

A análise dos frankfurtianos é inovadora por perceber que os objetos culturais são antes

pensados, se não todos, a sua maioria, para atender uma necessidade de mercado, e não

um estado ou manifestação cultural. Certo disso, é lermos as várias entrevistas de Carlos

Manga, ele nunca, e em momento algum, deixou de declarar seu desejo pelo sucesso,

aqui traduzido em aferir lucro com seus filmes e o reconhecimento pela qualidade neles

existente.

O pensamento de Maffesoli passa por este universo conceitual e a ele se alia com

o pensamento de Gilbert Durant e Walter Benjamin4. A ideia central no pensamento de

Durand, é “o real é acionado pela eficácia do imaginário5” e o que é o cinema senão a

potencialização do imaginário impondo ao real uma outra leitura e visão de si mesmo?

A Chanchada em especial  não  tinha  outra  pretensão que  não essa,  se  vermos  Nem

4 - O artigo de Walter Benjamin A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução (1936) trata do conceito de 
Aura como nota Maffesoli, este conceito remete a ideia de que o valor e importância de uma obra de arte vai muito 
além do seu valor monetário se desloca para sua importância e significado em si. Esta Aura tratada por Benjamin se 
reveste de uma condição mágica (p.10) algo próximo ao encantamento desperto por objetos sacros ou tomados de 
importância histórica, como o Muro das Lamentações para os judeus ou o Santo Sepulcro para os cristãos no qual as 
pessoas se deixam tomar pela complexa combinação entre o êxtase de ali estar com o significado implícito no lugar 
ou objeto, este é um estado de certa magia, que a arte produz em nós, a Aura envolve o imaginário para o ser humano.

5 - Revista FAMECOS (2001) - Maffesoli, M (2001) Entrevista a Juremir Machado in nº 15, agosto 2001, p. 74-81 
Todas as vezes que citarmos esta entrevista o faremos com a entrada Entrevista e citaremos a página.
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Sansão e nem Dalila (1955) a máquina do tempo e as elucubrações fantásticas entre um

barbeiro  meio  preguiçoso,  meio  malandro  vivido  por  Oscarito  e  um mundo bíblico

perdido na história podem ser interpretadas de muitas formas. A realidade a volta de

todos era de um presidente, adorado e idolatrado pelas massas que estava morto, meses

depois o cinema oferece a mágica de uma máquina do tempo onde um homem pode se

redimir da sua malandragem, indolência e esperteza a partir de um ato heroico, salvando

os amigos presos por um rei cruel. 

Como o imaginário advém das estruturas mais elementares da cultura , como

nota Durant (1989), e atesta Maffesoli, a Chanchada neste momento oferece um alívio,

irônico e fantasioso, quem sabe pudesse haver mesmo um cientista a fazer uma máquina

do tempo?  Como os  imaginários  são  sempre  coletivos  (Entrevista,  76),  poderíamos

dizer  que  o  filme  de  Carlos  Manga  dá  certo  alento  aos  mais  amargurados  com a

realidade.

Evidente que a ideia de cultura aqui elencada é um conceito complexo e que não

caberia análise neste artigo, porém devemos notar que por cultura se possa entender,

como lembra Maffesoli (Entrevista, 75) algo que contém o imaginário coletivo de um

povo  assim  como  é,  a  cultura  a  efetiva  materialização  deste  imaginário  nas  mais

diversas representações, ou seja, pela arte. Desta forma, o cinema, como arte técnica

complexa, ou a escultura de um deus feita em bloco de pedra, são por si a representação,

efetiva e concreta, do imaginário de uma sociedade.

Se  pudermos  fazer  uma simples  comparação entre  a  composição  estética  do

Cinema Novo nascido logo após este período, a combinação entre a fotografia, cenário e

linguagem são diametralmente opostos, a Chanchada busca insistentemente falar com a

grande massa da população brasileira, na proporção inversa do Cinema Novo não busca

o comercial ele quer apenas a fruição estética. E neste sentido a Chanchada cumpre uma

função social e imaginária estratégica, pois como lembra Maffesoli e Morin, “o cinema

é arquétipo e,  portanto,  em sintonia  como o vivido,  enraizado na  existência  social”

(Entrevista, 81)

A realidade social do Brasil da década de 1950 era de uma sociedade analfabeta, mais

de  50%  da  população  não  sabia  ler  ou  escrever,  e  a  escola  era  uma  instituição

inacessível a maioria (ROMANEL, 2000), associado a isto a maior parte da população

vivia no campo e boa parte dos residentes nas cidades eram provenientes do ambiente

rural, portanto, tomados de um olhar e uma compreensão do mundo bem distante da
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usual de um mundo urbano (FAORO, 2016, pg. 730). O vivido, como lembra Maffesoli,

é o composto no imaginário coletivo, e este imaginário por vezes resvala nos extremos

da sociedade brasileira, entre o ingênuo caipira na transição para entre o campo e a

cidade no qual Mazzaropi foi o mestre, porém Carlos Manga busca o outro arquétipo do

vivido,  e  presente no imaginário social  da época,  a  tensão entre  a malandragem do

mundo  urbano  e  moderno  e  as  fantasias  acerca  da  nossa  “democracia  racial”  e

conciliatória.

O imaginário da democracia racial brasileira

Entre nós  como parte  do imaginário nacional  havia a  crença disseminada de

sermos  uma  sociedade  heterogênea  e  múltipla,  mas  sem os  ranços  e  violências  da

sociedade norte-americana, e nosso cinema refletia esta crença, difundida como verdade

por  Gilberto  Freyre  (2014)  e  sua  obra  monumental,  a  classe  dominante  brasileira

alardeou  e  fez  do  pensamento  freyriano  verdade  entre  nós  e  tomou  de  assalto  o

imaginário nacional. Em um artigo do antropólogo Kajima Hirano (2013) afirma, “Em

filmes como  Aviso aos Navegantes( 1950, Carnaval na Atlântida  (1952),   Dupla do

Barulho (1953), Matar ou Correr (1954) Grande Otelo interpreta personagens de classe

baixa  que,  no  decorrer  do  enredo  ganham  destaque.”  (HIRANO,  2013  pg.  98)

observamos aqui que em todos os papéis citados o negro Grande Otelo é aquilo que toda

sociedade, e todo negro sabe serem reais, serem empregados subalternos e sem status,

porém a  saída  entre  o  real  e  o  desejado,  é  a  imposição  do  imaginário  coletivo  da

“democracia racial” brasileira, Otelo sai de baixo para ser importante no contexto dos

enredos,  assumindo  assim  papel  de  certo  destaque  e  importância,  o  que  ressalta  o

imaginado,  o  havido entre  nós  como verdade,  da “democracia  racial”,  porém como

lembra Hirano, Otelo está sempre, em todos os filmes um degrau abaixo de Oscarito,

sempre. Isto não é contraditório com a crença imaginada? Não, de forma alguma como

lembra Maffesoli o “imaginário é o estado de espírito de uma cultura” (Entrevista, 75) e

em nosso espírito nos anos 1950, enfestado de imagens freyrianas por todos os lados, é

sabido que havia uma limitação no negro para ir mais adiante, a nossa cultura se dizia

não  racista,  a  Chanchada  pretendia  ser  uma  cola  social  para  propagar  a  nossa

“democracia racial” contra a indecente violência racista dos norte-americanos, mas era

sabido, por todos que há um limite até em uma “democracia racial” para um negro, o
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estereótipo se consuma neste limite, referendando em linguagem simples e objetiva dos

arquétipos sociais estabelecidos. 

O imaginário coletivo era tão forte que nunca se acusou Carlos Manga ou outros

diretores da época, como Watson Macedo, de serem racista ou subestimarem o papel do

negro  na  sociedade  ou na  arte  brasileira,  pelo  contrário,  eles  dialogavam com este

imaginário ajudando a consolidar na realidade o que estava presente no espírito social e

cultural da época. Quando a chanchada nos apresenta a nós mesmo, brasileiros, como

um coletivo de sujeitos festeiros, otimistas e emocionalmente comprometidos com o

Outro, acercado por uma realidade social dura, é fato, mas na qual somos impelidos por

este espírito de brasilidade a sermos sempre capazes de tirar do ruim, (ver a Dupla do

Barulho) algo que supere a mesquinhez normal do mundo real, é porque eticamente o

nosso imaginário coletivo do que é ser brasileiro se sobrepõe a mesquinhez das elites

econômicas, e seus preconceitos. 

Os donos do poder podem ser indecentes, e o são, na vida real, mas o povo, a

massa, é composto por muitos Otelos e Oscaritos, e eticamente o cinema, em especial a

Chanchada não foge de positivamente elevar,  moral e eticamente as virtudes que as

elites  desprezam,  mas  os  muitos  Zés,  os  muitos  Tiãos  exercem todos  os  dias  para

cumprir a sobrevivência em uma sociedade injusta, e a Chanchada o faz com leveza

discursiva, cenográfica e interpretativa das personagens que efetivamente tem como fim

a superação de uma moralidade negativa, sempre imposta aos Tiãos, aos Zés as Marias

por suas práticas, e se compromissando, como lembra Maffesoli (Entrevista, 75), em

criar na realidade, as virtudes do cidadão comum a partir de uma construção imaginária.

O imaginário, como crê Maffesoli, opera impondo a realidade uma outra condição, para

além das elaborações absolutas da realidade. 

Considerações finais

A Chanchada cumpre um papel histórico no desenvolvimento do cinema e da

cultura  brasileira  incontestável,  é  fato  que  foi  ofuscada  por  décadas  em  razão  da

ditadura militar e da eclosão do Cinema Novo, mas a verdade, e todos os pesquisadores

reconhecem, ela foi fundamental para ajudar a alicerçar uma identidade nacional em um

período conturbado, complexo politicamente e de grande transição social e econômico

pelo qual passava o Brasil. 
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Seria possível ir muito além no legado da Chanchada neste momento da história,

não caberia aqui, apenas terminamos convencidos de que, como lembra Maffesoli, “o

imaginário é ao mesmo tempo, impalpável e real” (Entrevista, 77) ou seja, se não é

tangível no plano empírico, se sente no espírito, do ser brasileiro, e nas conflagrações

contraditórias do real, muitas vezes só perceptível na sala escura do cinema, entremeado

da comicidade inata do branco Oscarito ou a voz meio histriônica do preto Otelo, assim,

feito fantasia, que só o cinema, e a arte podem oferecer aos homens.
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