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Universidade de São Paulo (ECA-USP), traz à luz para Roquette-Pinto e Mauro mostrarem como
a utilização do cinema por Vargas como forma de deveria ser o cinema histórico, com um retrato
cooptar os brasileiros para o Estado Novo e seus científico do descobrimento, incluindo-se a suideais. Em especial, Morettin recupera uma faceta pervisão do diretor do Museu Paulista, tudo ao
pouco lembrada do cineasta, mais conhecido da som do músico do regime, Villa-Lobos.
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matográfico alemão, funcionou como arma de na cena em que o bandeirante se vê obrigado a
propaganda ideológica, era forte entre os res- enforcar o filho em prol da ordem, como faria o
ponsáveis pela cultura, como Roquette-Pinto. E “pai” Getúlio. O encontro das esmeraldas é um
o Brasil era ideal para o meio, já que “terra de anticlímax e o filme se encerra com a melancóanalfabetos”: não sem razão, Vargas chamou-o lica morte de Paes.
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