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RESUMO 

 

A presente dissertação pretende discutir o modo de produção do cineasta 

paulista radicado no Pará, Líbero Luxardo, utilizado na elaboração dos longas-

metragens “Um dia qualquer” (1962), “Marajó, barreira do mar” (1964), “Um diamante 

e cinco balas” (1968) e “Brutos inocentes” (1974), todos realizados no Estado do Pará. 

Para compreender os filmes realizados, os quais fazem parte do chamado 

“Ciclo Amazônico”, procurou-se investigar os elementos cinematográficos presentes 

nas obras, como cenas, planos, contraplanos, ângulos, movimentos de câmera, luz, 

som e a própria montagem das obras, responsável pela produção de sentido proposta 

pelo diretor.   

Ao percorrermos os sistemas audiovisuais das quatro obras fílmicas, 

pretendemos compreender os enredos e histórias presentes na trajetória do realizador, 

seu traço artístico e suas reinterpretações da realidade, capazes de remontar uma 

sociedade paraense e sua cultura, seja com olhar voltado para a cidade e sua 

urbanidade, seja para a vida bucólica nas terras alagadas da Ilha do Marajó.   

A intenção narrativa de Luxardo situa-se no ato do ver e do transpor. Por 

essa razão, a narrativa luxardiana nos proporcionou um campo de análise pertencente 

a uma discussão contemporânea sobre os limites entre a ficção e documentário. Em 

sua obra, realidade e imaginário se fundem. 

Peculiar em narrativa e estética, os filmes produzidos em Belém pelo 

cineasta seriam o início de uma indústria cinematográfica no Estado. Indústria que 

também contou com críticos de cinema para realizar, paralelamente, uma nova 

produção transcodificada. 

Esta pesquisa dialoga com autores clássicos da crítica e teoria 

cinematográficas, como Jacques Aumont, André Bazin, Michel Marie e teóricos como 

Roger Odin e Bernadeth Lyra, esta última, nos proporcionando referencial teórico para 

o que acreditamos ser o cerne da produção realizada por Luxardo, o Cinema de 

Bordas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Cinema; Ficção; Amazônia; Líbero; Luxardo; Identidade; 

Cultura.   
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ABSTRACT 

 

This dissertation discusses the mode of production of the filmmaker from São 

Paulo living in Pará, Libero Luxardo, used in the preparation of the feature films "Um 

dia qualquer" (1962), "Marajó, barreira do mar" (1964), "Um diamante e cinco balas" 

(1968) and "Brutos inocentes" (1974), all conducted in the State of Pará. 

To understand the films made, which are part of the "Amazonian Cycle", sought 

to investigate the cinematographic elements present in works, such as scenes, plans, 

counter-plans, angles, camera movements, lighting, sound and the assembly itself of 

the works, responsible for the production of meaning proposed by the director. 

When we travel through the audiovisual systems of the four film works, we 

intend to understand the plots and stories present in the trajectory of the director, his 

artistic streak and his reinterpretations of reality, able to reassemble a society and its 

culture in Pará, is to look back to the city and its urbanity, either for life in bucolic 

wetlands of the Marajó Island. 

The narrative intention of Luxardo lies in the act of seeing and transpose. For 

this reason, the “Luxardian” narrative gave us a field belonging to an analysis of 

contemporary discussion about the boundaries between fiction and documentary. In his 

work, imagination and reality merge. 

Peculiar in narrative and aesthetic, the films produced by the filmmaker in 

Belém would be the beginning of a film industry in the State. Industry which also 

counted with film critics to perform, in parallel, a new transcoded production. 

This research speaks to classical authors of film criticism and theory, as 

Jacques Aumont, André Bazin, Michel Marie and theorists like Roger Odin and 

Bernadeth Lyra, the lattest providing the theoretical framework for what we believe is 

the crux of the production undertaken by Luxardo, the Cinema of Borders. 

 

KEYWORDS: Movie; Fiction; Amazon; Líbero; Luxardo; Identity; Culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para Roland Barthes, o real é “o que não pode ser atingido e escapa ao 

discurso” (BARTHES, 2007, p. 21). Sendo assim, as representações criadas 

pelos homens não são suficientes para recriar esta realidade. Mesmo assim, 

quando bem construídas, são capazes de criar um movimento de identificação 

que se reflete através da cumplicidade dos espectadores.  

Esses aspectos fazem parte do modo de idealização e produção dos 

filmes do cineasta Líbero Luxardo, um paulista radicado no Pará, que entre as 

décadas de 1960 e 1970 se aventurou a fazer cinema de ficção na Amazônia 

paraense.  

Os filmes produzidos apresentam em si particularidades que iremos 

abordar nos capítulos a seguir, com a tentativa de analisar e refletir sobre a 

produção, entender suas opções estéticas, estruturas narrativas e de 

linguagem, para que possamos discutir se houve, ou não, uma indústria 

cinematográfica paraense, ou ainda, tipos de produção realizados no Pará, por 

e para os paraenses. 

O primeiro capítulo, “O cinema deu close no Pará”, se constitui em uma 

revisão histórica sobre a relação do Pará com o cinema, desde a primeira 

projeção realizada no Estado, passando pela atuação de jovens críticos 

cinematográficos e, posteriormente, à atuação da APCC, Associação Paraense 

dos Críticos de Cinema, que mesmo em nova formação manteve-se atuante na 

elaboração da crítica cinematográfica, além de se dedicar ao estímulo à 

formação de novos críticos e pensadores de cinema.  

Neste item também faremos uma breve introdução ao trabalho do 

cineasta Líbero Luxardo, relembrando sua chegada ao Pará depois de uma 

importante passagem pelo Estado do Mato Grosso do Sul, e sua amizade com 

o intendente Magalhães Barata.  

Para finalizar, lembraremos também a atuação de alguns realizadores 

audiovisuais que fizeram cinema no Pará no tempo de Luxardo e nas décadas 

mais atuais. Para isso, teremos como maior fonte bibliográfica o trabalho 

produzido pelo crítico paraense Pedro Veriano e o livro de 1984 do pesquisador 
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José Octávio Guizzo sobre o filme “Alma do Brasil” (1931), que conta com 

extensa entrevista de Luxardo, poucos anos antes de sua morte em Belém. 

 Ainda neste primeiro capítulo investigaremos o olhar luxardiano na 

concepção de suas obras ficcionais partindo de elementos trazidos da 

realidade cotidiana. Tentaremos observar as transformações imagéticas na 

reconstrução destas realidades paraenses, a partir de temáticas suscitadas nas 

cenas de seus filmes. Observaremos as características técnicas usadas como 

recurso para imprimir às obras menção estética e ideológica advinda das 

referências do cineasta, alguma claramente identificáveis na estrutura da 

montagem de seus filmes, como a Nouvelle Vague francesa em “Um dia 

qualquer” (1962) e o neorrealismo italiano em “Marajó, barreira do mar” (1964). 

O teórico de cinema André Bazin (1991), através de sua teoria realista 

do cinema, nos fornecerá elementos para discutirmos a forma de 

representação imagética na obra de Luxardo e uma suposta busca do cineasta 

pela transposição de realidades paraenses em seus filmes, concedendo-lhes 

uma sensação de versão inquestionável da cultura e do povo local. Perceber 

estas características nos ajudará a discutir a maneira como o cineasta optou 

por delinear a sua realidade ficcional de Belém, do Pará, em películas que 

posteriormente adquiriram legitimidade de representação do “ser paraense”.  

Já Jacques Aumont (1995), a partir do conceito de “Dispositivo”, que 

regula a relação entre o espectador e a imagem dentro de determinado 

contexto simbólico, nos possibilitará entender o fenômeno da apropriação da 

imagem ficcional da obra luxardiana pelo espectador paraense e o nascimento 

de uma relação originada concomitantemente à reconstrução de uma suposta 

realidade paraense a partir de fragmentos carregados de simbolismo, advindos 

do cotidiano regional. Outro ponto a ser esclarecido ou mesmo impulsionado 

pelo pensamento de Aumont é quanto às especificidades de uma obra ficcional 

quando adquire status documental.  

Partindo deste questionamento, nos perguntamos ainda: Quais as 

ferramentas usadas por ele para transcriar uma realidade já tão ficcional e 

inacreditável, como aquela que se situa na Amazônia? E como essa ficção foi 

adotada com uma legítima reconstituição de uma identidade paraense? São 

alguns dos questionamentos que iríamos investigar neste subcapítulo. 
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Neste subcapítulo investigaremos as bases do imaginário amazônico 

correlacionando com a representação audiovisual que Luxardo faz em seus 

filmes, ao transpor para a tela do cinema mitos, lendas e a própria atmosfera 

mística que envolve as paisagens amazônicas, primeiro situadas na realidade 

cotidiana e posteriormente reconstruídas sob o código do cinema. Levamos em 

consideração o fato de o imaginário amazônico ter uma intimidade natural com 

a realidade do povo paraense, tão declaradamente próximo do místico e do 

poético. Este imaginário que perseguimos na obra luxardiana faz parte do 

campo real, ou seja, aquele que existe no campo da imaginação, mas que por 

ter adquirido um caráter simbólico, passa a fazer parte do dia-a-dia de uma 

comunidade, como é o caso dos moradores da “misteriosa Ilha de Marajó”, 

assim apresentada na película “Marajó, barreira do mar” (1964). 

Para compreendermos o conteúdo regionalista dos filmes nos 

apropriamos da teoria que o poeta João de Jesus Paes Loureiro (1995) faz em 

relação à cultura amazônica, quando se refere a ela como sendo uma poética 

do imaginário. Este pensamento solidifica a análise fílmica desta pesquisa, já 

que a análise está pautada nas imagens, ora produzidas pela realidade 

cotidiana, ora pelos devaneios do imaginário, ou ainda pela interseção das 

duas.   

As lendas, os contos fantásticos de rios que guardam cobras gigantes, 

superpoderes e um tesouro perdido, falam sobre uma terra de mulheres 

guerreiras, de visagens e assombrações, de seres encantados que protegem a 

natureza, de amuletos que são capazes de garantir o amor eterno, do caboclo 

que vê Jesus virar gesso e vê o gesso virar carne e osso.  

Todas essas situações compõem um imaginário paraense que quem 

mora no Estado aprende desde quando é pequeno. São imagens tão íntimas, 

tão naturais, que passam a fazer parte de uma realidade imaterial, algo que 

existe apenas na imaginação das pessoas, mas é legítima, inquestionável. 

Portanto, filmá-las seria apenas transcodificar os campos da matéria e não, 

inventar suas existências. É apenas gravar o pré-existente. É documentar.  

Para pensarmos o imaginário teremos o filósofo Gilbert Durand (2010) 

como maior interlocutor do diálogo que necessitará ser travado em busca das 

ressignificações que acontecem no plano da realidade, mas se utilizam de 
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fragmentos do imaginário para recriar um novo mundo real na grande tela do 

cinema. 

Com base na vertente psicanalítica, Jean-Louis Comolli estrutura o real 

como algo "que já está aqui sem ser apreensível, e que nos apreende sob a 

forma do acidente, lapso, surpresa, gag, pane, afasia, silêncio ou grito" 

(COMOLLI, 2008, p. 99), ou seja, “a realidade é o real amparado por uma 

representação e submetido a uma operação de mise-en-scène. Se o real é um, 

as realidades são várias. 

Apesar das temáticas dos filmes de Luxardo serem recorrentes nos 

quatro filmes a serem analisados neste trabalho, a estética não se mantem 

estática, ela se transforma e se reinventa a cada película. Acreditamos que 

elas foram sendo adaptadas à medida que o diretor tinha novas experiências 

de produção, a cada novo técnico que entrava na equipe, a cada ator 

convidado para ser o galã do próximo filme, a cada dificuldade enfrentada. 

Por conta de todas estas dificuldades técnicas os filmes acabavam 

sendo imprevisíveis. Os atores não eram atores, os técnicos eram todos 

amadores e as produções geralmente não tinham grandes recursos. Por isso, 

para a maioria dos realizadores de cinema no Pará era mais cômodo fazer 

documentários, pois as produções tinham um custo menos elevado, já que 

contavam com uma equipe reduzida.  

Nosso objetivo é revisitar os caminhos que Luxardo percorreu na 

produção de seus filmes para encontrarmos suas motivações e investigarmos 

seu processo de criação na feitura de filmes de ficção na Amazônia paraense.  

Pretendemos que tal investigação deverá nos fornecer subsídios para 

discutirmos a existência de um gênero ou modo de filmar existente na região 

que acaba por influenciar suas produções ficcionais, a exemplo de filmes de 

ficção atuais, como “Chama Verequete” (2006) de Luiz Arnaldo Campos e 

“Ribeirinhos do asfalto” (2011) de Jorane Castro, ambos ficcionais, mas que 

utilizam o documentário para dar verossimilhança às histórias contadas. 

 Neste capítulo, as críticas escritas semanalmente no jornal “A Província 

do Pará” que expressam a visão dos críticos sobre a produção cinematográfica 

de Luxardo no Pará, assim como os livros escritos pelo crítico paraense Pedro 

Veriano, serão utilizados para analisarmos a recepção de filmes. Também 

dialogaremos com Arlindo Machado, que fez uma importante análise da obra 
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do cineasta soviético Serguei Eisenstein e da recepção destas obras pela 

crítica mundial, para tentarmos compreender a crítica em relação à Luxardo.  

Também travaremos um debate entre cinema e memória, enfocando a 

relação entre essas duas áreas das ciências sociais, durante filmes que 

primam pela preservação dos contextos históricos vivenciado por quem mora 

em Belém.  

Do mesmo modo, serão analisadas características docudramatizadas 

que nos forneçam informações sobre a hibridização entre ficção e 

documentário e o possível rompimento dos gêneros para que pudesse nascer 

uma nova linguagem cinematográfica sob medida para as condições de 

produção e criação na região amazônica.  

Utilizaremos como base para discussões teóricas os preceitos do 

cinema bordas, pois acreditamos que esta teoria concentra aspectos decisivos 

que poderão caracterizar parte dos filmes realizados por Luxardo, levando-se 

em consideração as deficiências que se aglomeram da pré-produção a pós-

produção. 

 Finalmente, o terceiro capítulo, que se constitui-se nas próprias análises 

fílmicas e suas possíveis correlações com os elementos destacados. O rio, a 

floresta, a cultura e o homem e o artista e o traço compõem um traçado 

simbólico das ideologias do cineasta, sua relação com a região e a própria 

composição de sua obra como um todo criativo capaz de representar um 

momento histórico do Estado do Pará e de trazer à tona discussões sobre 

cultura tradicional paraense sem atrelá-la aos conceitos de moderna ou 

ultrapassada, apenas como produção sociocultural do homem local. 

Nos filmes “Um dia qualquer” (1962), “Marajó, barreira do mar” (1964), 

“Um diamante e cinco balas” (1967) e “Brutos inocentes” (1974), existe uma 

presença contundente do rio, reforçando o discurso de condutor da vida 

amazônica e gerador das alegrias e também das intempéries ribeirinhas. Neste 

subcapítulo, elencaremos as vezes que este elemento surge na tela e seus 

possíveis desdobramentos de significação da vida ribeirinha aos olhos de 

Luxardo, em decorrência do modo como este elemento surge na trama.   

Do mesmo modo, analisaremos as representações da floresta nos filmes 

do diretor. Observaremos a maneira que este elemento foi colocado no filme e 

qual o significado que ele adquire através de Luxardo.  A floresta é 
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apresentada como mantenedora da vida rural, aquela que acolhe e sustenta. 

Porém, essa versão compete ao mesmo tempo com o discurso euclidiano de 

sobreposição da natureza ao homem, como se o segundo estivesse sempre 

subjugado aos fenômenos provocados pelo primeiro. Esta relação se apresenta 

como uma luta desleal e incontornável entre o homem e o gigantismo da 

floresta, que ao mesmo tempo em que oprime também alimenta a vida do 

homem.  

Também vemos muitas histórias das “gentes” paraenses, como uma 

enciclopédia audiovisual dos agentes sociais do Pará, desde os tipos rurais, 

como vaqueiros e pescadores, como os mais urbanos, os pistoleiros e homens 

de negócios. Apesar da imponência da floresta e de uma Amazônia naturalista 

nos filmes de Luxardo, percebemos que a presença do homem se torna tão 

forte e imponente, que começamos a identificar sua presença psicológica, seus 

modos de representação, como o tom e a fluidez da voz interiorana, o modo de 

lidar com a terra, o gesticular desconfiado de uma figura humana que era 

mantida em segundo plano atrás da pujança natural da região.  

De tanto lutar contra a presença, que a ausência se tornou onipresente e 

onisciente, deixando o homem cada vez mais necessário nos contextos 

fílmicos amazônicos das obras do cineasta Líbero Luxardo. Neste subcapítulo 

veremos quais eram estes homens amazônicos de Luxardo e os contextos em 

que eles apareciam na trama, em quem ou no quê estavam atreladas as suas 

existências fílmicas. 

A partir da interseção da análise das características acima, com as 

peculiaridades técnicas dos filmes de Luxardo, tentaremos visualizar o traço 

fílmico do realizador, suas opções técnicas, estéticas e de conteúdo, que faz 

seus filmes serem tão autorais e marcantes, carregando imensa carga 

simbólica para a região. Aqui queremos desvendar a escrita, ou seja, 

similitudes que estão nos quatro filmes de ficção a serem analisados por este 

trabalho e porque não dizer, presentes em toda a sua obra fílmica. Despois de 

percorrermos a história do cineasta e a particularidade da sua obra, aspiramos 

conhecer um pouco mais do cineasta Líbero Luxardo, do sentido de sua obra, 

principalmente num contexto amazônico de representação audiovisual. Se o 

Artista é a sua obra. Então, quem será Luxardo? 
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CAPÍTULO 1  

 
1ª TOMADA: VISUALIDADES AMAZÔNICAS NO CINEMA DE FICÇÃO 
 

1.1 O cinema deu close no Pará 
 

A minha geração oitentista nem tinha nascido quando o cineasta 

Líbero Luxardo morreu no dia 1º de novembro de 1980, aos 72 anos.  Ele tinha 

acabado de terminar o roteiro de seu quinto filme ficcional de longa-metragem 

a ser produzido inteiramente no estado do Pará, com o título de “Maldição” 

(1978). O mesmo havia acontecido com “Um dia qualquer” (1962), “Marajó, 

barreira do mar” (1964), “Um diamante e cinco balas” (1967) e “Brutos 

Inocentes” (1974), todos produzidos por equipes majoritariamente compostas 

por paraenses. 

Ironia ou não, foi esta mesma nova geração oitentista a responsável 

por um movimento calmo, porém contínuo, de retomada da obra do cineasta, 

não apenas pela relevância artística e cinematográfica das produções, mas 

pelos importantes registros históricos do estado do Pará nas décadas de 1960 

e 1970 contidos cena-a-cena. 

 Esta proximidade com a obra também proporcionou aos 

espectadores o acesso à história de Líbero Luxardo, a seu pensamento e ao 

seu processo de criação, motivando posteriormente uma busca coletiva para 

entender a sua relevância no cenário cinematográfico no Pará. 

Luxardo levava o cinema a sério, mesmo que não tivesse tido 

formação clássica na área cinematográfica. Seus conhecimentos vinham 

primeiramente dos negócios do pai, Júlio Luxardo, com a fotografia. Líbero 

ainda desde muito pequeno acompanhava o trabalho do pai num estúdio 

fotográfico em Sorocaba, São Paulo, que abrigava uma máquina de filmar 

Pathé Frères e também uma Gaumont, e um laboratório de tanque e teares 
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onde os filmes ortocromáticos1 eram revelados. Essa experiência fez com que 

ele desde cedo fosse introduzido no universo do cinema, paixão que aumentou 

quando teve sua primeira experiência como diretor em uma sequência do filme 

“O crime da mala” (1927). Em entrevista, Luxardo explicou que após fazer uma 

crítica no set, foi desafiado pelo produtor do filme, Isaac Saindenberg, a dirigir 

uma cena. “Eu fiz toda a sequência da prisão, quando o assassino sente o 

remorso e evoca passagem, revive passagem do seu crime. Esse foi o meu 

início no cinema brasileiro”. (GUIZZO, 1984, p. 82). 

Se houve um movimento cinematográfico no estado, ele certamente 

teve Luxardo à frente do batalhão, como um general idealista, determinado e 

muitas vezes até inconsequente, por buscar de maneira incansável recursos e 

tudo o que fosse necessário para que as produções saíssem do papel. Para 

isso, utilizava seus contatos com políticos influentes para conseguir 

financiamentos e doações para a produção dos filmes e também chegou a 

vender patrimônios para custear despesas inesperadas, como lembra Veriano 

(1999, p. 29 e 30): 

Recordo que ao terminar “Marajó, barreira do mar”, seu segundo 
longa paraense, refilmagem, em parte, do inacabado ‘Amanhã nos 
encontraremos’, a edição para efeito de mixagem deu em diferença 
de metragem da pista de som. Para quem não entende do assunto, 
simplifico: a banda sonora é gravada numa faixa magnética e depois 
do filme revelado e do negativo montado, faz-se a adaptação para a 
banda ótica, ou seja, o som no próprio celulóide com imagem. No 
caso, o som estava assíncrono, dando falas com bocas fechadas e 
ruídos antes ou depois das imagens correspondentes. Líbero, sem 
dinheiro, foi obrigado a fazer de novo toda a pista de som. Custou-lhe 
um terreno, vendido às pressas para pagar a operação. 

 

 Os parcos recursos destinados ao apoio de obras cinematográficas eram 

uma constante no Brasil e, em Belém, onde poucos se aventuravam na prática 

do cinema, era ainda mais difícil custear as produções. O país já havia 

vivenciado o nascimento, auge e falência de grandes empresas do ramo que 

                                                           
1 Filmes ortocromáticos eram mais sensíveis ao verde, amarelo e vermelho, mas afastavam-se ainda 
bastante, na sua tradução de cores em termos de preto/branco, da nossa sensibilidade às cores. Eles 
tinham uma curva característica que não se adaptava bem à cor característica da sensibilidade do olho 
humano. De fato o olho humano é mais sensível às cores amarelo e verde que às cores vermelhas ou 
azuis. 
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tentaram manter uma produção em escala industrial, como a Cinédia, Atlântica, 

Vera Cruz, Maristela e Multifilmes. No início da década de 60, quando Luxardo 

produziu seu primeiro longa-metragem em Belém, o Brasil já vivenciava um 

esquema diferente de produção aos moldes do Cinema Novo, marcado 

inicialmente por produções mais alternativas, mais baratas, sem contar com o 

aparato técnico que os filmes do início da década de 50 tinham para suas 

produções.  

Um exemplo é o filme “O grande momento” (1957) de Roberto Santos, 

produzido por Nelson Pereira dos Santos, que dois anos antes havia realizado 

o longa “Rio, 40 graus” (1955). Ambos se apropriam de mecanismos 

neorrealistas para a construção do filme, como a utilização de dramas banais 

da vida cotidiana, privilegiando cenários exteriores e o uso de uma linguagem 

fílmica mais crua, documental e menos modificadora da realidade cotidiana. 

Para Rubem Biáfora2, em artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo em 

28 de dezembro de 1958, “O grande momento” pode ser considerado como a 

“primeira incursão do cinema brasileiro no terreno do autêntico realismo, 

impregnado do cotidiano, mas isento dos compromissos políticos”, reflexão 

decisiva para reiterar o aspecto realista presente em diversas produções 

brasileiras, independente da ausência de um discurso político nas obras, fator 

antes crucial para classificar se uma obra cinematográfica era realista ou não.  

  

1.2 A relação com Magalhães Barata 

 

A influência de Luxardo entre os políticos do estado advinha de sua 

relação com o Interventor Federal Joaquim de Magalhães Cardoso Barata 

(1889 - 1959), um dos mais influentes líderes políticos que o Pará já teve, do 

qual foi amigo fiel até a sua morte em 1959, em Belém. Barata foi um dos 

principais responsáveis pela permanência de Luxardo na capital do Pará, 

desde que este chegou à cidade para documentar um congresso médico, em 

1939. Dois anos depois ele constituiria em Belém o que se chamaria de 

                                                           
2 Rubem Biáfora foi um crítico de cinema e cineasta.  
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“Amazônia Filmes” 3, uma produtora de cinejornais e películas com a finalidade 

de dar destaque às “maravilhosas” paisagens da região e seus “tão belos” 

exteriores. Mas antes de concretizar o sonho de transpor para as telas do 

cinema as belezas naturais do estado, Luxardo torna-se, a convite de Barata, 

cinegrafista oficial do Estado, acompanhando todas as ações de seu governo, 

inclusive expedições ao interior do Pará e até a estados vizinhos, como o 

Amazonas, onde atuava o cinegrafista Silvino Santos, que se dedicava à 

produção de documentários sobre a região, com apoio direto do comerciante 

português J. G. Araújo, financiado pelo lucro obtido com a exploração da 

borracha. 

Aliás, uma das semelhanças entre os incipientes mercados 

cinematográficos das metrópoles da Amazônia, Belém e Manaus, é que seus 

maiores expoentes da sétima arte tiveram homens poderosos que custearam 

direta ou indiretamente a produção de seus trabalhos em cinema, além de 

terem iniciado suas trajetórias utilizando este suporte como instrumento de 

propaganda e não como arte. O documentário “No paiz das amazonas” (1922) 

é um exemplo da vontade de se publicizar uma região, valendo-se de uma 

descrição minuciosa sobre seus aspectos econômicos, paisagens, riquezas 

naturais, costumes e demais aspectos que satisfariam os curiosos mais 

exigentes, porém sua obra ultrapassou os limites da publicidade, como lembra 

a pesquisadora Selda Vale da Costa (2006, p. 109): “Sua obra representa um 

longo e complexo mosaico da vida amazônica, um testemunho valioso à 

história cultural da região e do país”.  

Do mesmo modo, em Belém, quatro décadas depois, Luxardo 

idealiza o longa “Um dia qualquer” (1962), que desenvolve sua trama ficcional 

ao mesmo tempo em que promove a capital do Pará, como um marco do 

desenvolvimento da época, enfatizando seus atrativos naturais, turísticos e 

econômicos. O descritivo visual e histórico de uma moderna cidade situada em 

plena Amazônia, revelou-se como um forte discurso em contraste à visão 

estrangeira sobre a região, seja de outros Estados do Brasil ou mesmo de 

outros países, que insistem em associar a Amazônia ao atraso político, social, 

                                                           
3 O cinegrafista Silvino Santos cria em Manaus em 1917 uma produtora de filmes com o mesmo nome. 
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cultural e intelectual, colocando em dúvida a existência de “civilização”. Em 

seus posteriores longas, mesmo dando ênfase ao ribeirinho e às paisagens 

naturais, Luxardo utiliza os personagens para informar dados estatísticos sobre 

o progresso que a região está alcançando e com o trabalho e conhecimento 

dos próprios ribeirinhos, como é o caso do crescimento do comércio 

agropecuário na região do Marajó. 

A relação de amizade entre Luxardo e Barata foi decisiva para a sua 

aproximação com a política local, colocando-o em posto destacado na 

sociedade paraense, facilitando posteriormente o acesso a apoios e 

financiamentos. Além disso, por influência de Barata, Luxardo foi eleito e 

chegou a exercer na Assembleia Legislativa do Pará o cargo de Deputado 

Estadual em 1946 (a primeira eleição depois da saída de Getúlio Vargas em 

1945 e da redemocratização do país) pelo PSD (Partido Social Democrata), 

sendo reeleito no pleito seguinte, e por vezes assumindo a chefia do executivo 

estadual na ausência do governador. 

Durante sua atuação como cinegrafista do governo, Luxardo realizou 

uma extensa produção de documentários já em parceria com Fernando Melo, 

que viria a atuar mais tarde como diretor de fotografia na maioria de seus 

filmes. Uma das películas mais conhecidas deste período foi “Homenagem 

póstuma a Magalhães Barata” (1959), média-metragem em 16 mm que contava 

a trajetória do político e mostrava a cerimônia de sepultamento.  

O crítico Pedro Veriano, em Fazendo fitas: histórias do cinema 

paraense (2006), lembra que os filmes produzidos por Luxardo sobre a atuação 

de Barata no executivo estadual costumavam ser exibidos nos cinemas da 

Empresa Cardoso & Lopes, empresa proprietária dos cinemas Moderno, 

Independência, Rex – depois Vitória –, o que garantia visibilidade tanto à 

atuação de Magalhães Barata quanto a de Líbero Luxardo, reforçando o seu 

posto de “cineasta da Amazônia” num momento em que não existiam 

concorrentes que se atrevessem a entrar num ramo ainda pouco conhecido no 

Estado e que demandava grandes investimentos em equipamentos e técnicas 

para se obter êxito. 
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Foram quase 20 anos atuando como propagandista do governo de 

Magalhães Barata (1941 a 1959), período que passou a ser denominado por 

“baratista”, pela constante presença e influência do interventor no cenário 

político brasileiro. Esta experiência lhe proporcionou conhecer todos os 

municípios do Pará por ângulos que mais tarde o ajudariam a delinear física e 

psicologicamente as personagens de suas histórias, utilizando dramas, sonhos 

e conflitos, que vêm à tona durante o exercício de olhar e tentar ver as 

múltiplas expressões do cotidiano amazônico. Desta maneira, a experiência em 

percorrer o estado do Pará e vê-lo internamente proporcionou a criação da 

base sociocultural que alicerça a trama fílmica vislumbrada pelo realizador em 

seus quatro longas que analisaremos neste trabalho. Veremos que se tratam 

de histórias verossímeis, ambientadas em lugares amazônicos exóticos, 

concretização de um dos maiores auspícios de Luxardo como cineasta na 

região: além de exaltar a beleza natural anfíbia das terras paraenses, sua 

intenção era apresentar o típico morador do interior da Amazônia. 

Porém, durante esta longa trajetória ao lado de Barata, Luxardo não 

realizou nenhum de seus projetos pessoais. Depois do falecimento do 

interventor é que o cineasta abandona a carreira política e passa a se dedicar 

principalmente ao cinema, deixando em segundo plano as atividades como 

leiloeiro judiciário. Foi nesta retomada que ele reiniciou projetos que haviam 

sido pensados desde a sua chegada em Belém, como o inacabado filme 

“Amanhã nos encontraremos”, previsto para ser rodado em 1941, não realizado 

pela escassez de películas no mercado, ocasionada pela Segunda Guerra 

Mundial. Luxardo aproveitou algumas cenas filmadas na época para compor a 

película “Marajó, barreira do mar” (1964), que segue o mesmo enredo do 

projeto: uma história de amor ambientada na região do Marajó, dando ênfase 

às características naturais do lugar, especialmente à criação de búfalos. 

Quando questionado sobre suas intenções cinematográficas na 

Amazônia paraense, Luxardo sempre enfatizou sua opção pelo naturalismo 

euclidiano, ou seja, sua tendência em minimizar os efeitos da ação humana em 

detrimento da supervalorização de fauna e flora amazônicas. Esta estratégia 

estava diretamente ligada ao interesse que estas películas poderiam despertar 
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no mercado internacional, ávido pelo exotismo historicamente difundido pelos 

viajantes naturalistas que aportaram no Brasil desde o século XVI.  

Por manter esta posição sobre as temáticas a serem retratadas em seus 

filmes, Líbero muitas vezes se autointitulou “o cineasta da Amazônia”, rótulo 

por vezes reproduzido por jornalistas e estudiosos da sua atuação 

cinematográfica no estado. Para o crítico de cinema Acyr Castro, um dos mais 

veementes questionadores da obra de Líbero Luxardo, o que este discute em 

seus filmes está inserido no conceito de um regionalismo universalizante, pois 

constantemente temos em quadro histórias de amor entre pessoas de famílias 

opostas, o que nos indica uma trama shakespeariana. Dramas, como a posição 

do homem em relação à morte, à perda da pessoa amada, à pobreza 

recorrente em cidades brasileiras que se expandiram em meio à marginalidade. 

Todos esses contextos são inerentes aos filmes de Luxardo, tendo como 

diferenciação o local onde as histórias se passam, ou seja, o ambiente 

amazônico.  

 

1.3 O ciclo mato-grossense 

 

Antes de aportar no Pará, Luxardo havia também feito história no 

estado do Mato Grosso. Junto com o fotógrafo Alexandre Wulfes, iniciou o que 

mais tarde críticos de cinema viriam a classificar como o Ciclo de Mato Grosso. 

A primeira tentativa de se fazer cinema em Campo Grande seria com o filme 

“Aurora do amor” (1930), uma iniciativa de Líbero Luxardo já em parceria com 

Alexandre Wulfes. “Chegou-se a elaborar o roteiro, foram feitos inúmeros 

ensaios, locações, provas de fotogenia, e, até mesmo promoções do projeto de 

filme, não só na imprensa local, bem como, até em revistas especializadas” 

(GUIZZO, 1984, p. 13), mas apesar do entusiasmo dos realizadores o filme 

viria a naufragar pela dificuldade em conseguir em recursos para a sua 

produção. 

Porém, estas dificuldades não fariam cessar a vontade de fazer um 

filme em Campo Grande. Poucos meses depois, Luxardo e Wulfes 
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concretizariam o início do Ciclo do Mato Grosso com a realização do filme 

mudo “Alma do Brasil” (1932), baseado em episódios do livro do Visconde de 

Taunay sobre a retirada de Laguna, na Guerra do Paraguai. Wulfes fez a 

fotografia e Luxardo, além do roteiro e da direção, também se responsabilizou 

pela participação de empresários e figurantes no projeto. A figura de um 

idealista motivador era necessária para que o filme pudesse ser realizado, 

mesmo contando de antemão com baixo orçamento e a ausência de atores 

profissionais. O grande trunfo da produção seria seu alto grau de realismo, já 

que as cenas foram gravadas nos lugares onde a guerra do Paraguai 

aconteceu, como lembra Alexandre Wulfes:  

 

Fomos até o túmulo do Cel. Camisão, justamente numa região perto 
de Coxim, lá pelas alturas, não me recordo muito bem, e tivemos que 
limpar porque estava tudo dentro do mato, completamente cercado. 
Lá fizemos uma limpeza no túmulo para poder filmar essa cena. (...) 
Lá no cemitério mesmo. (GUIZZO, 1984, p. 14)  

 

O pesquisador José Octávio Guizzo reforça, em seu livro homônimo, 

que “Alma do Brasil” tem um papel decisivo para a afirmação e valorização de 

um cinema brasileiro. Teria sido o primeiro filme nacional de reconstituição 

histórica, inteiramente sonorizado, em uma época que o cinema falado já era 

uma realidade no Brasil. No início dos anos 30, período em que o filme foi 

rodado, o país vivenciava os reflexos da Revolução de 30, com o surgimento e 

precoce consolidação de uma burguesia industrial. Este começo de década 

para o cinema brasileiro é marcado pela criação da Cinédia4, o aumento da 

produção de filmes brasileiros com qualidades técnicas semelhantes aos 

hollywoodianos e pelo crescente interesse dos espectadores brasileiros por 

filmes nacionais, fator impulsionado contraditoriamente pela insipiência técnica 

norte-americana em trabalhar com a tecnologia do cinema sonoro. 

                                                           
4 Cinédia foi o estúdio de cinema idealizado pelo jornalista carioca Adhemar Gonzaga. As atividades 
foram iniciadas em 15 de março de 1930, no Rio de Janeiro, com ênfase na produção de dramas populares 
e comédias musicais, que ficaram conhecidas como chanchadas. Hoje, Alice Gonzaga, filha de Adhemar 
Gonzaga, à frente da Cinédia Estúdios, vem desenvolvendo um importante trabalho de preservação e 
recuperação de clássicos da empresa realizados nas décadas de 30 e 40 no Brasil. 
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 Na época em que o filme foi feito, o pai de Alexandre Wulfes era 

cônsul alemão e boliviano nas sedes da cidade de Campo Grande, e pela 

influência do pai, a produção contou com o apoio irrestrito do General Klinger5, 

responsável pela região militar onde cenas do filme foram rodadas. Além de 

liberar a área, o general ainda pôs à disposição dos realizadores 150 cavalos e 

cavaleiros, vestimentas e armas para os soldados. Porém, apesar dessas 

facilidades, Wulfes e Luxardo ainda tinham que lidar com os percalços de uma 

produção sem recursos financeiros:  

 

Bom, como os artistas que dispúnhamos eram 450 homens, todas 
aquelas mulheres, no elenco, aquilo só funcionava a base de 
cachaça, quer dizer que de noite a turma toda queria era beber 
mesmo, e, então eu tinha que sair lá do local de filmagem, eram 
quase duas horas que terminavam as filmagens, no escurecer, levar o 
filme lá pra casa, descarregar, rebobinar o chassis todo novamente, 
montar e comprar já logo o pão, carne e outras coisas mais e trazer 
um garrafão de cachaça, toda a noite, para voltar ao acampamento. 
Porque se eles chegassem de manhã e não vissem logo o garrafão 
de cachaça ali, pronto pra eles beberem, a turma não queria 
trabalhar”. (GUIZZO, p. 23) 

 

Apesar do sucesso de crítica, de público e comercial que “Alma do 

Brasil” teve nas exibições realizadas por todo o Brasil, Luxardo mostra que não 

conseguiu superar a frustação pela desistência em filmar “Aurora do amor”, 

segundo ele um filme revolucionário. “O script de ‘Aurora do amor’ teria sido o 

primeiro filme da mistura da realidade com a ficção, da selva com o homem 

civilizado, dos animais com a aventura” (GUIZZO, p.89). Abrir mão de uma 

inovadora ideia por falta de recursos financeiros foi um grande desgosto para 

Luxardo, que deixaria de fazer o que hoje conhecemos como docudrama para 

viabilizar a produção do documentário sobre um episódio da guerra do 

Paraguai acontecido em áreas próximas. 

                                                           
5 Bertoldo Klinger nasceu em Rio Grande (RS), em 1884 e ingressou na Escola Militar da Praia 
Vermelha, no Rio de Janeiro, em 1901. Junto com outros companheiros militares, participou da revolta 
contra a vacina obrigatória ocorrida em 1904, na então capital do país. Em função disso foi preso, só 
regressando ao Exército no ano seguinte, quando foi anistiado. Em maio de 1931 chegou ao generalato. 
Em abril de 1932, reprimiu rebeliões camponesas em território mato-grossense. Em 1964, deu apoio ao 
movimento militar que derrubou o presidente João Goulart e implantou o regime militar no país. Morreu 
em 1969, no Rio de Janeiro. 
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O ciclo mato-grossense segue com a dupla Luxardo e Wulfes, 

respectivamente direção e fotografia, na realização de “Caçando feras” (1936), 

uma comédia musical e “Aruanã” (1938), uma lenda indígena, ambos 

produzidos por Ademar Gonzaga com os aparatos dos estúdios da Cinédia, e 

“A luta contra a morte” (1937), realizado em parceria com a Mário Kroeff 

Produções Cinematográficas de São Paulo. E foi com todos estes filmes na 

bagagem que Luxardo aportou na cidade de Belém em 1939. 

 

1.4 O Pará no cinema e o cinema no Pará 

 

No final da década de 30, Belém já acumulava uma intimidade com 

o cinema, advinda de inúmeras exibições cinematográficas que a cidade havia 

abrigado. A primeira foi no Teatro da Paz em 1897, através do Vitascope, 

fabricado por Thomas Edison, nos Estados Unidos. A cidade de Manaus 

também tem registrada sua primeira projeção cinematográfica neste mesmo 

ano, no Teatro Amazonas, o que caracteriza uma sintonia cultural influenciada 

diretamente pelas semelhanças econômicas propiciadas pelo auge da 

produção da borracha. É também nesse mesmo ano que as sessões 

cinematográficas começam a ser realizadas na Rua do Ouvidor, no Rio de 

Janeiro, cidade que detém o posto de ter sediado a primeira sessão de cinema 

no Brasil. Nessa época, Belém dava os primeiros passos rumo a um 

movimento de urbanização impulsionado pelo governo de Antônio Lemos 

(1897-1911) com os recursos abundantes advindos do ciclo da borracha, 

conhecido como Belle Époque, transformando a capital do estado na ‘Paris dos 

Trópicos’, devido aos imponentes monumentos arquitetônicos semelhantes ao 

da cidade europeia.  

No início do século XX chega ao Brasil o italiano Nicola Parente que, 

segundo Veriano (2006, p. 22), foi um dos pioneiros a efetivar esta tradição 

cinematográfica no Pará. Parente chegou a montar um estúdio de fotografia na 

cidade de Abaetetuba, distante 78 km da capital do Estado. Ele teria deixado a 

Itália para fugir de repressões políticas, ao apoiar Giuseppe Garibaldi na luta 
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pela unificação da Itália. Mas não chegou ao Brasil de mãos vazias, trouxe 

consigo um Cinematógrafo Lumière e com ele começou a projetar filmes dentro 

da programação do Círio no Arraial de Nazaré, em 1905. Veriano desconfia 

que o italiano chegou a produzir um média-metragem sobre a origem da 

imagem que iniciou a tradição ao culto de Nossa Senhora de Nazaré, porém, 

não há provas materiais de que o filme existiu, apenas a vaga lembrança de 

um espectador. Em 1903, outro exibidor também teria passado pelo Arraial 

exibindo filmes através de um projetor Biograph, de Thomas Edison. 

Apesar da intensa movimentação que o cinema já provocava na 

cidade, ainda não se tratava de produzir cinema. Foi apenas no auge da 

exploração da borracha na Amazônia que a produção cinematográfica no 

estado teve início. O responsável foi o empresário espanhol Joaquim Llopis, 

seringalista preocupado com a diversão da elite gomífera. Foi ele quem 

mandou construir os cinemas Politheama e Odeon para abrigar a projeção de 

filmes. Porém, Llopis percebeu que mais interessante que projetar filmes seria 

realizá-los, o que facilitaria a promoção de suas atividades extrativistas da 

borracha nativa. Para cumprir esse propósito, em 1911 o empresário fez um 

acordo com a empresa Hispano Filmes, dos irmãos Ricardo e Ramon de Baños 

Martinez, sediada na cidade de Barcelona. Esta parceria daria origem a 

primeira produtora de filmes a constituir sede no Pará, a “Pará Filmes”, sob o 

comando do jovem Ramon de Baños, que se transferiu para a Belém no dia 31 

de agosto de 1911, passando antes por Madri e Lisboa. 

Desde então, Ramon produziu inúmeros títulos que chegaram a ser 

exibidos nos cinemas de Llopis, filmes que extrapolaram o interesse do 

empresário que queria apenas melhorar a propaganda do produto advindo dos 

seus seringais, mas que se tornaram registros valiosos para a memória da 

cidade de Belém e sua Belle Époque. Alguns títulos foram catalogados pelo 

pesquisador Francisco de Lasa para a Cinemateca espanhola, dentre eles: 

“Viagem de Lisboa ao Pará”, “Embarque do eminente Dr. Lauro Sodré”, “O 

Círio”, “Dia de finados em Santa Isabel” e filmes curtos publicitários para a 

indústria local, ambos em 1911; “Concurso hípico”, “Fui de secção”, 

“Manufatura de cordeleria y arpilleras”, “Reportagem do aviador Giano 

Gianfelice”, “Funeral do Barão do Rio Branco”, “Festival de Natação e Remo”, 
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“Revolução” (documentário que conta a deposição do Intendente Antônio 

Lemos), “A moda”, “Exposição de pintura do barcelonês Luis Granet”, fundador 

da Sala Mercé em Barcelona (expondo em Belém), ambos de 1912. 

Neste mesmo ano, auge da produção de Baños em Belém, é 

inaugurado pelos empresários Antônio Martins e Carlos Teixeira o Cinema 

Olympia6, ambiente mais sofisticado para a exibição de filmes, construído para 

abrigar a diversão da elite da borracha. Mas apesar de todos os investimentos 

no estado em torno desta antiga nova onda do entretenimento visual, o cinema 

no Pará não decolou. Foi preciso uma lacuna de 65 longos anos, desde a 

primeira projeção de 1897, para que o estado iniciasse uma produção própria. 

Em 1962, com a realização do longa-metragem “Um dia qualquer”, roteirizado e 

escrito por Luxardo e que tinha apenas paraenses na equipe técnica. Depois 

deste hiato, rompido pela intensa produção de Luxardo, o Estado passaria a ter 

uma produção fílmica constante, abrigando movimentos que uniam 

realizadores atuantes nos mais diversos formatos, com destaque para o grande 

número de documentários, historicamente os preferidos dos realizadores na 

região, a exemplo do marcante curta-metragem de Renato Tapajós, “Vila da 

Barca” (1963), que documentava o cotidiano das pessoas que moravam num 

bairro onde as casas foram construídas sobre a água, chamadas de palafitas7. 

Concomitante ao trabalho que Luxardo realizava em Belém através 

da produtora “Amazônia Filmes”, outros produtores também passaram a 

investir mais profissionalmente na área audiovisual. O cinegrafista paraense 

Milton Mendonça foi um deles e realizou dezenas de documentários 

jornalísticos em 16 mm na década de 60, veiculados na TV Marajoara (Canal 

2). Depois desta fase em que a maioria das produções eram feitas para 

exibição na TV e tinham como principal característica documentar cenas e 

momentos que envolviam o cotidiano da sociedade paraense, surge a atuação 

de nomes como Januário Guedes e Diógenes Leal, amantes do cinema, que 

conseguiram edificar um trabalho mais profissional no tímido mercado 

                                                           
6 O cinema Olympia foi fundado no dia 24 de abril de 1912 em Belém. É considerado o cinema mais 
antigo em funcionamento no País que não interrompeu permanentemente suas atividades de exibição de 
filmes.  
7 Palafitas são habitações típicas da região amazônica, sobretudo dos lugares mais alagadiços e nas beiras 
de rios e igarapés, pois são construídas acima do nível das águas. 
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cinematográfico da cidade. Januário faria em 1984 o curta-metragem “Ver-o-

Peso”, filme de ficção utilizando cenários reais, com tomadas no Mercado do 

Ver-o-Peso, uma mistura de cenas oníricas, manipuladas conscientemente 

para produzir uma impressão de sonho, de visagem, ampliando as fronteiras do 

imaginário local entre os espectadores. 

Outro realizador paraense desta época é Francisco “Chico” Carneiro, 

que iniciou sua trajetória no cinema ainda como assistente de Jorge Bodanzky 

e Orlando Senna no premiado longa “Iracema” (1974), período em que Luxardo 

finalizava seu último filme, “Brutos Inocentes” pela Líbero Luxardo Produções 

Cinematográficas, com o apoio da Embrafilme8. Depois deste contato com o 

cinema, Chico Carneiro se dedicaria profissionalmente à sétima arte. Mudou-se 

para Moçambique no início dos anos 80, trabalhando como diretor de fotografia 

e realizador dos filmes documentários da empresa Kanemo, Produção e 

Comunicação. Desde 1993 é sócio fundador da “Promarte”, empresa produtora 

de filmes, onde exerce as funções de fotógrafo, operador de câmera e 

realizador. Na Amazônia, realizou seis documentários de longa-metragem que 

contam histórias de tradições e aspectos culturais do povo paraense, como o 

primeiro deles, “Os promesseiros” (2002), que acompanha a peregrinação de 

devotos da imagem de Nossa Senhora de Nazaré que se deslocam à pé da 

cidade vizinha de Castanhal rumo à Basílica de Nazaré, como forma de pagar 

promessas feitas. Atualmente dedica-se a realização de uma pentalogia (cinco 

documentários) sobre a vida dos homens que trabalham nos barcos que 

navegam pela região amazônica e transportam madeira, gado, pessoas, 

cerâmica e peixe. 

Muitos foram os entusiastas da produção cinematográfica nas 

décadas de 1960 e 1970 que tentaram fazer cinema no Pará, e muitos fizeram. 

Para isso utilizavam bitolas amadoras, como a 16 mm e a Super-8, ambas com 

grande aceitação pelos realizadores independentes.  

                                                           
8 A Embrafilme (1969-1990) deu centralidade à atividade cinematográfica nas políticas públicas de 
cultura do Brasil e fez ressurgir o projeto nacional-desenvolvimentista de criar uma vigorosa indústria 
cinematográfica com forte intervenção e regulação estatal para disciplinar e tentar harmonizar interesses 
entre produtores, distribuidores e exibidores nacionais e estrangeiros, esses últimos bastante incomodados 
com a rápida ascensão e sucesso da empresa estatal. 
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Os superoitistas foram os iniciadores do movimento mais forte que 
surgiu em seguida com o 16 mm. Os filmes em Super-8 eram feitos 
do próprio bolso, as edições eram feitas artesanalmente, sem 
moviola, também não existia nenhum tipo de apoio a essas 
experimentações. A vontade superando tudo acabaria sendo uma 
marca dos realizadores locais. As pessoas que estavam em torno do 
grupo também possuíam a esperança de que a coisa fosse 
crescendo e tomando corpo para que, no futuro, se criasse um polo 
de cinema na região – consequência da fermentação dessa produção 
local (OLIVEIRA, 2004, p.49) 

 

Desta época datam filmes não apenas de Januário Guedes e Chico 

Carneiro, mas de Diógenes Leal, Paulo Chaves, José Luiz de Campos Ribeiro, 

Roberto Lobato Costa, Isidoro Alves, Alfredo Paes Barreto e do poeta João de 

Jesus Paes Loureiro, alguns deles sem a mínima experiência em fazer cinema, 

porém, com a intenção de somar esforços para uma produção rica em 

linguagem e narrativa, feita por paraenses que sentiam a necessidade de 

serem mais que cinéfilos, mais que espectadores.  Esta geração não chegou a 

constituir um movimento único, mas pequenos grupos e pessoas que 

simultaneamente descobriam o fazer audiovisual. 

Parte desses entusiastas do audiovisual também estava envolvida 

com outra atividade de cunho cinematográfico, mas ao invés de estarem no set 

de filmagem produzindo, dirigindo e idealizando filmes, estavam nas redações, 

elaborando críticas sobre os filmes, diretores e movimentos do cinema, seja do 

Brasil ou do mundo. Aliás, o surgimento da crítica cinematográfica em Belém é 

tão antigo quanto a própria atividade da realização de filmes na capital. Acyr 

Castro foi um dos mais veementes críticos da obra de Líbero Luxardo e fez 

parte do grupo de precursores dessa atividade na região, tendo sido o primeiro 

colunista da área, em todo o norte do país, a receber salário para exercer essa 

função que muitos no Estado faziam apenas por hobby. O início de suas 

atividades como crítico deu-se ainda na década de 50 no grupo ARTS9 com 

outros três amigos; juntos, eles passaram a assinar uma coluna sobre cinema 

no jornal A Vanguarda, vespertino dos Diários Associados de Assis 

                                                           
9 Grupo de garotos interessados em cinema e literatura em Belém, formando por Acyr Castro, Rafael 
Costa, Amilcar Tupiassu e Manoel Wilson Penna (onde as letras da sigla representariam o nome de cada 
um de seus integrantes) 
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Chateaubriand. Os garotos tinham uma língua afiada, pronta a destilar farpas a 

qualquer produção que na perspectiva do grupo não estivesse a contento.  

Anos mais tarde, em 1962, outro grupo seria formado por seis 

jornalistas e comunicadores, unindo Acyr Castro, Rafael Costa, Edwaldo 

Martins, Alberto Queiroz, Paulo Sérgio de Macedo e Ariosto Pontes, e marcaria 

de vez a tradição de crítica cinematográfica que se estabeleceu no Pará. A 

Associação Paraense de Críticos Cinematográficos (APCC), além de atuar no 

campo crítico, também chegou a manter um cineclube homônimo que fez 

história na cidade até 1986, ano de inauguração do Cine Líbero Luxardo. As 

sessões aconteciam permanentemente em quatro lugares: sede social da 

AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), auditório da Faculdade de 

Odontologia da UFPA, sede social do Grêmio Literário Português e no Cinema 

Guajará, neste último operando por 10 anos uma sessão diária de cinema de 

arte. O já tradicional Cinema Olympia também abrira espaço desde 1967 para 

filmes com menor apelo comercial e, para isso, contava com a parceria da 

APCC para as matinais de sábado. 

Porém, as sessões de cinema de arte já haviam se tornado 

recorrentes na cidade, desde a primeira10 realizada no cinema Olympia pelo 

pioneiro cineclube “Os espectadores”, fundado em 1955 por Orlando Teixeira 

da Costa. Depois, outras parcerias surgiram entre a APCC e cinemas de salas 

comerciais para exibir em algum dia da semana filmes de arte, como o Cine 

Palácio11 e, posteriormente, o Independência, do empresário Alexandrino 

Moreira. 

Estas iniciativas da sociedade civil organizada em prol do cinema em 

Belém permaneceram isoladas até a inauguração do Cine Líbero Luxardo em 

1986, que continua em funcionamento até hoje, no prédio do Centro Cultural 

Tancredo Neves (Centur). Durante alguns anos, a sala de cinema abrigou 

ações de cineclubismo, mas começou a perder força por conta do pequeno 

público que comparecia assiduamente às sessões e, consequentemente, 

também começou a perder os investimentos estatais que subsidiavam a 

                                                           
10 “Os irmãos Karamazov”, adaptação americana do livro de Dostoievski.  
11 Era o mais luxuoso cinema de Belém, inaugurado em 1959. No final da década de 90 foi comprado pela 
Igreja Universal do Reino de Deus e atualmente funciona como templo. 
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complementação da renda de bilheteria empregada na locação dos filmes. Esta 

crise política chegou a provocar a saída do então programador da sala, o crítico 

de cinema Pedro Veriano que, por cinco anos, contornava as intempéries de 

um cinema estatal. Somente seis anos depois da saída de Veriano é que o 

Cine Líbero Luxardo voltaria com sua programação normal, agora, conhecedor 

da importância do subsídio do estado para o seu funcionamento regular. 

O primeiro Festival de Cinema de Belém, que só viria a ser realizado 

em 197412, dez anos depois de sua idealização, também contribui para a 

solidificação de políticas em prol do audiovisual. O evento foi organizado pela 

crítica Luzia Álvares, que também chegou a dirigir o escritório regional da 

Embrafilme no norte do país. Fizeram parte do júri, além do conhecido Acyr 

Castro, Paulo Emílio Salles Gomes e Lucilla Bernadet, e como convidado de 

honra Líbero Luxardo, que assistiu no festival o trailer do seu “Brutos 

Inocentes”, filme que seria lançado meses depois. O evento marcou história em 

Belém, mesmo não acontecendo uma segunda edição, e serviu tanto para 

propagandear a história do cinema no Pará, como para derrubar resquícios de 

uma ignorância sulista sobre a cultura audiovisual no estado. 

Fica nítida a tradição cinematográfica do Estado, sobretudo da 

capital, diante de tantos exemplos de produção, exibição e pesquisa, que 

subsidiaram a existência de um ambiente cultural onde o cinema estava 

sempre presente. Com base nesse cenário, a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, no início dos anos 80, decidiu incentivar a prática 

cinematográfica na cidade. Seu inicial apoio foi providenciar a aquisição de 

equipamentos profissionais de cinema que estavam à venda após a realização 

de um treinamento promovido pela Casa de Estudos Germânicos (CEG), 

ministrado pelo cineasta Pedro Jungman. O professor havia trazido, por 

ocasião do curso, equipamentos que compunham uma produtora completa, 

pronta para atuar na cidade, mas logo percebeu que o mercado local ainda não 

comportava uma empresa nessa área. Com o apoio da Embrafilme, a 

Secretaria comprou os aparatos técnicos e os inseriu no recém-criado 

                                                           
12 Apenas um ano após o tradicional Festival de Cinema de Gramado iniciar suas atividades 
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CRAVA13 (Centro de Recursos Audiovisuais da Amazônia). A iniciativa 

concretizava um sonho de muitos cinéfilos e do próprio Líbero Luxardo desde 

sua chegada à Amazônia: montar um polo de cinema na região. 

Dentro das atividades do Centro foi realizado um curso de formação 

em audiovisual semelhante ao oferecido dois anos antes pelo CEG. Tamanha 

movimentação em torno de uma possível profissionalização dos realizadores 

de cinema da cidade impulsionou a oficialização da Associação Brasileira de 

Documentaristas local, que mais tarde viria se constituir como ABDeC-PA 

(Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-metragistas do Pará), 

reforçando a tradição paraense na realização de filmes de curta duração. 

Porém, o CRAVA não chegou a funcionar efetivamente, pois dependia do apoio 

da Embrafilme e quando esta foi extinta em 1992, no governo Collor, suas 

atividades ficaram insustentáveis. Além da interrupção total das atividades, os 

equipamentos e aproximadamente 200 filmes entre curtas e longas guardados 

na sala que o centro ocupava na prefeitura, foram despejados em um porão do 

Museu na Universidade Federal do Pará. A fatalidade é que mais uma vez todo 

o material teve de ser remanejado para outro lugar, desta vez um quarto da 

casa onde funcionava o Conselho do Negro. Depois que esta instituição se 

mudou, mais uma vez o material teve de ser transferido. Hoje apenas sabe-se 

a localização de uma câmera e um gravador de áudio, o restante se perdeu no 

tempo e na negligência daqueles que não souberam preservar parte do 

patrimônio material cinematográfico do Pará.  

Desde a primeira exibição de filmes ou depois das primeiras cenas 

filmadas, o Pará avança insistentemente no mercado da produção 

cinematográfica, trilhando um caminho que transita entre valorizar os 

regionalismos ou ir de encontro a eles, priorizando o universal dentro de uma 

cultura de raiz tão rica e singular ou buscando enredos que deixem indefinido o 

local onde os filmes foram rodados. O realizador Fernando Segtowick, em seu 

primeiro curta-metragem, “Dias” (2000), optou por captar uma Belém urbana, 
                                                           
13 O Crava (Centro de recursos audiovisuais da Amazônia), era um centro gerido pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura de Belém (Semec), criado para fomentar a produção de obras 
audiovisuais na cidade. O grupo era aliado à ABD (Associação brasileira de documentaristas). Em 1992, 
com a política Collor e a extinção da Embrafilme o grupo foi desintegrado da Semec e finalizou seu 
vínculo à prefeitura. Depois desse período, sua sigla passou a representar Coletivo de Realizadores 
Audiovisuais da Amazônia. 
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fria e depressiva. A tentativa de buscar outros olhares além das manifestações 

culturais de grande apelo visual tradicionais no estado provocou um choque na 

tela. Ao invés das paisagens alagadas de rios e igapós, o concreto sujo do 

centro da cidade; ao contrário do movimento dos mercados e feiras, o cenário 

vazio e asséptico dos apartamentos do centro marginalizado da cidade de 

Belém, abrigados por pessoas deprimidas, desiludidas, solitárias.  

Além de Segtowick, outros profissionais que também marcaram o 

cenário audiovisual no Pará foram Jorane Castro e Marta Nassar. Nos filmes, 

temáticas urbanas e universais, mas também histórias culturalmente 

conhecidas pelos paraenses, quase uma releitura de folclores, como em “As 

mulheres choradeiras” (2001) de Jorane Castro, que conta a história de três 

carpideiras que são acusadas pelo sumiço de um corpo após o velório e 

“Quero ser anjo” (2001) de Marta Nassar, que mostra a história de uma menina 

que comete atos de maldade e traição para concretizar o sonho de desfilar 

como anjo no Círio de Nazaré. Os elementos marcantes de Belém, como a 

chuva, os túneis de mangueiras dispostas lado a lado nas grandes avenidas, a 

relação da cidade com a religião, o próprio Círio e todos os seus elementos, 

tudo está contido de maneira direta ou indireta nas obras realizadas pelas duas 

cineastas. 

Integram este novo movimento videomakers e cineastas paraenses 

que emergem impulsionados pela tradição audiovisual do Estado, detentor de 

uma memória visual constituída desde as primeiras projeções na capital, 

seguidas pela vivência fílmica proporcionada pelas realizações 

cinematográficas de uma série de idealizadores talentosos, a exemplo do 

pioneiro Líbero Luxardo, pai da ficção na Amazônia paraense. Hoje o Pará 

possui um curso de graduação de cinema, iniciado em 2011 na Universidade 

Federal do Pará, um passo decisivo para a profissionalização do cinema no 

estado, que por muitos anos foi mantido apenas pela vontade daqueles que 

sabiam que era possível e necessário eternizar a vida amazônica em imagens 

em movimento, sobretudo a vida dos ribeirinhos, seringueiros, vaqueiros, 

pescadores, dentre tantos outros “typos”, que juntos, constituem-se no próprio 

amazônida.  
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1.5 Ficcionalizar a realidade  

 

Quando pensamos sobre a ideia de realidade, nos acomete 

rapidamente uma série de fragmentos do cotidiano e de todo o tipo de imagem 

que nos é natural, comum ou corriqueira. A realidade é mesmo uma velha 

conhecida nossa. E por ser velha e também bastante conhecida é que a 

realidade nunca caiu no gosto apurado do diretor soviético Serguei Eisenstein, 

seja em seus próprios filmes ou quando tinha de comentar a obra de outros 

cineastas. Ao ter de escolher entre filmes realistas ou neorrealistas, sempre 

optava por uma terceira via: os expressionistas do cinema alemão. Eisenstein 

vinha de uma carreira sólida no teatro soviético, talvez por isso tivesse clara 

predileção pela encenação mais marcada e abrangente dos alemães, ou seja, 

teatralizada, bem diferente da realidade consensual dos fatos do cotidiano. 

Além disso, para ele, não havia sentido em que o cinema se condicionasse a 

tentar reproduzir pura e fielmente a realidade, mas sim a transformá-la, 

subvertê-la e potencializá-la. 

Porém, mesmo que não contenha grandes repentes dramáticos ou 

atuações de maior expressão, a realidade ainda consegue nos surpreender 

com seus acasos que desencadeiam verdadeiras tramas surreais, 

maravilhosamente encantadoras e surpreendentemente inacreditáveis. Ela 

ainda consegue desencadear uma série de emoções com o mínimo recurso 

possível: basta assistirmos a “Noites de Cabíria” 14 (1957), um filme magnético 

que consegue nos atrair para o drama da personagem interpretada pela atriz 

italiana Giulietta Masina sem que precisemos de elementos exteriores à 

realidade sabida para nos aproximarmos da história. Ao contrário, sentimos 

atração por pessoas comuns, que poderiam cruzar conosco na rua. O 

estudioso de cinema André Bazin diz que “os filmes italianos de cunho realista, 

por tentarem interpretar a realidade da maneira mais fiel possível, se 

assemelham com a prática jornalística e chegam a ser, antes de tudo, grandes 

reportagens reconstituídas”, mesmo que seus roteiros independam da 
                                                           
14 Filme italiano de 1957 dirigido por Federico Fellini.  
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realidade (BAZIN, 1991, p.238). O interesse em desvendar as produções 

cinematográficas sempre ocupou a mente de críticos e espectadores, 

principalmente quando o alvo era o cinema italiano e seus movimentos 

realistas, que tinham como característica principal a sua adesão à realidade. 

 

As reportagens e as informações da grande imprensa dedicaram-se, 
naturalmente, a dizer que Vítimas da Tormenta tinha sido realizado 
com autênticos meninos de rua, que Rossellini filmava com uma 
figuração ocasional escolhida nos próprios lugares da ação, que a 
heroína na primeira história de Paisá era uma menina analfabeta 
encontrada no cais. Quanto à Ana Magnani, era, sem dúvida, uma 
profissional, mas que vinha do Café-concert; e Maria Michi era 
apenas uma lanterninha de cinema. (BAZIN, 1991, p. 239) 

 

Em “Um dia qualquer” (1962), primeiro filme de longa-metragem do 

cineasta Líbero Luxardo no Pará, a quase totalidade dos personagens eram 

interpretados por não-atores. Hélio Castro, galã da fita, era formado em 

medicina e figurava como pessoa da alta sociedade paraense. Já a mocinha, 

Lenira Guimarães, era manequim e anos mais tarde se mudaria para o Rio de 

Janeiro onde passaria a desfilar para grandes estilistas da Guanabara. Até o 

crítico de cinema Acyr Castro chegou a fazer uma ponta no filme como um juiz 

na sequência do julgamento. Nada mais adequado ao personagem que Castro 

já desempenhara na vida real como crítico. Porém, o filme não trazia apenas 

desconhecidos ilustres, mas uma dezena de participantes cooptados pelas 

ruas da cidade, dentre eles, estivadores, marítimos, moradores de rua, pais e 

mães de santo, motoristas e transeuntes. Sem que pudessem decidir 

racionalmente sobre suas participações na película, mas levados por um 

impulso inconteste, todas estas pessoas comuns passavam a carregar o 

importante papel de interpretar com a maior riqueza de detalhes a sua própria 

participação na realidade cotidiana. Para que esse papel pudesse ser 

executado, os não-atores tinham de exacerbar seus trejeitos, articular 

artificialmente suas falas e pronunciar com mais clareza o texto escrito com 

frases que poderiam sair naturalmente de suas bocas. 

A opção de Luxardo por essa técnica indicava claramente o estilo 

cinematográfico que o cineasta adotara nesta e nas demais produções 
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realizadas desde o início do Ciclo Mato-grossense. Em ambos, no início e no 

fim, as estratégias de filmagem externa usando como iluminação a própria luz 

do Sol, privilegiando a arquitetura e os ambientes da própria cidade onde a 

trama se passa e usando não-atores. Estas características representam um 

repertório de estética que faz parte da constituição artística do cinema italiano 

do realismo e do neorrealismo. Algumas características representam também 

iniciativas ideológicas que influenciariam diretamente a forma, o conteúdo e o 

sentido dos filmes produzidos por autores pertencentes a essa escola 

cinematográfica, porém, a Itália vivia as turbulências do pós-guerra e tinha 

como matéria-prima uma Roma arrasada. E os reflexos de toda essa violência 

estavam estampados no rosto das viúvas e das crianças órfãs. Mas em Belém 

não houve guerra e muito menos destruição, não houve denúncia e nem o 

retrato na tela do sofrimento de pessoas simples, pobres, do povo. Mas quem 

pode dizer que não houve neorrealismo? Segundo Bazin (1991, p.244): 

 

Chamaremos, portanto, realista, todo sistema de expressão, todo 
procedimento de relato propenso a fazer aparecer mais realidade na 
tela. “Realidade” não deve ser naturalmente entendida 
quantitativamente. Um mesmo acontecimento, um mesmo objeto é 
passível de várias representações diferentes. Cada uma delas 
abandona e salva alguma das qualidades que fazem com que 
reconheçamos o objeto na tela, cada uma delas introduz com fins 
didáticos ou estéticos abstrações mais ou menos corrosivas que não 
deixam substituir tudo do original. Ao cabo dessa química inevitável e 
necessária, a realidade inicial foi substituída por uma ilusão de 
realidade feita de um complexo de abstração (o preto-e-branco, a 
superfície plana), de convenções (a lei da montagem, por exemplo) e 
da realidade autêntica. 

 

Todos esses artifícios proporcionam não apenas uma representação 

da realidade, mas uma série delas, algumas tão bem inventadas que para 

Bazin chegam a iludir até seu próprio criador que, com o passar da trama, não 

consegue perceber mais onde começam e onde terminam suas mentiras. O 

crítico enfatiza que não seria o caso de fazer acusações aos cineastas que 

ficam presos na rede de suas próprias invenções, pois chega-se a um 

momento em que o tempo já está dominado e a realidade vencida pela 

credulidade de todos perante a realidade inventada. Portanto, é fácil afirmar 
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que os filmes de Luxardo recriavam histórias a partir da noção de realidade 

paraense que o autor tinha interesse em discutir como mote principal de seus 

filmes: a representação de uma Amazônia mística e contemplativa, mais 

preocupada em exibir suas belezas naturais do que as ideologias políticas de 

sua gente, que aparece nas películas como mantenedora de uma cultura 

primitiva, de manifestações que pareciam estar ali sempre, como se não 

houvessem sido modificadas em seu processo de amadurecimento cultural ou 

que não fossem continuar em transformação para dialogar com os sempre 

novos tempos que se aproximam a cada segundo das sociedades ditas 

modernas. Os filmes de Luxardo ficcionalizam um conceito do “ser paraense” a 

partir da junção dos elementos simbólicos da cultura local. Desta maneira, o 

resultado final passa a ser a cristalização de um conceito lapidado pela obra 

audiovisual. O que não era consenso para adquirir forma e, posteriormente, 

legitimidade dentro e fora do Estado. 

Porém, a realidade paraense tinha grandes diferenças políticas e 

socioculturais das vivenciadas na Itália do pós-guerra e que se tornaram 

algumas das principais características do modelo narrativo classificado como 

cinema neorrealista italiano, já que a Amazônia (e o Brasil) não tinha 

vivenciado todas as intempéries de uma guerra e as consequência 

devastadoras de seu acontecimento. Por essa diferença, aqui o trabalho veio 

em dobro: como fazer filmes de ficção numa terra já tão cheia de narrativas 

fantásticas? Como teatralizar frente às câmeras uma dramaturgia da realidade 

já tão dramatizada? Provavelmente Luxardo não teve de responder a essas 

perguntas enquanto preparava a produção de seus filmes. Ele apenas agiu 

como produtor: viu que tinha todas as condições necessárias para fazer filmes 

sem gastar muito, aproveitando “tão belos exteriores” e utilizando pessoas do 

dia-a-dia para interpretar suas próprias histórias roteirizadas por ele. A trilha 

também já estava pronta. Na bagagem, a excelente produção do maestro 

Waldemar Henrique, já aclamado como gênio criador das músicas que mais 

representariam o Pará. Do que restava para completar o conjunto, estava a 

maior matéria-prima que originaria o próprio filme: a cidade de Belém. 

“Um dia qualquer” é uma ode àquela que um dia figurou como 

metrópole da Amazônia. Um dia sem tempo definido e um longo passeio sem 
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rumo pelas ruas da cidade foram suficientes para construir um retrato de 

Belém. Mas a realidade da ficção de Luxardo não foi inventada somente por 

ele. Se pudéssemos olhar com uma lupa, teríamos mais que o olhar do 

cineasta. Veríamos uma sequência de pixels originários de olhos de visitantes 

que aportaram na região e também a eloquente íris cabocla, de raiz, uma 

energia inventiva que vivenciou muitas transformações da realidade paraense e 

que colaborou imensamente para os anseios da produção luxardiana: 

representar uma Amazônia paraense com os seus regionalismos e trejeitos. 

Apesar de ter conseguido chegar a uma versão da realidade que adquiriu 

legitimidade no Estado, por razões delimitadoras da própria arte, Luxardo não 

conseguiria alcançar uma totalidade da representação, outras obras também 

viriam a representar através da música15, do teatro16 e demais expressões 

artísticas que tenham suas inspirações fincadas em bases realistas, para então 

subtrair estas características do cotidiano e significá-las.  

 

Assim, a mais realista de todas as artes partilha, contudo, a sina 
comum. Ela não pode apreender a realidade inteira, ela lhe escapa 
necessariamente por algum lado. Um progresso técnico pode, sem 
dúvida, quando seu emprego é bom, apertar as malhas da rede, mas 
é sempre preciso escolher mais ou menos entre esta ou aquela 
realidade. Isso acontece um pouco com a câmera, como com a 
sensibilidade da retina (BAZIN, 1991, p. 245-246). 

 

Apesar da não existência de uma indústria cinematográfica em 

Belém, as experimentações de Luxardo na Amazônia paraense fizeram emergir 

um sistema improvisado de produção e realização, que incluía tanto a 

formação de técnicos na área quanto o incentivo ao surgimento de um star 

system composto por não-atores paraenses e outros que vinham de uma breve 

carreira no teatro. O contrassenso da história está justamente na base 

ideológica cinematográfica em que Luxardo concebia suas produções, ou seja, 

o neorrealismo. Diferentemente do que ocorreu com a atriz Ana Magnani, que 

adquiriu fama ao protagonizar grandes produções do cinema italiano, o cinema 

                                                           
15 “Tamba-Tajá”, composição do Maestro Waldemar Henrique. 
16 Peça “Verde Ver-o-Peso”, encenada pelo grupo Experiência. Está há mais de 10 anos em cartaz e traz 
elementos da cultura paraense. 
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caboclo de Luxardo sempre optou pelo vedetismo17 em suas históricas avant-

premières de gala no cine Olympia ou ainda pela insistente veiculação de 

propagandas em jornais e revistas sobre os seus trabalhos como cineasta, 

incluindo a divulgação dos atores e da equipe que participara da produção. 

Mesmo com essas características que são comuns à indústria 

cinematográfica americana, esta iniciativa se propunha a ser um cinema de 

autor, mais introspectivo, reflexivo, diferentemente das produções pautadas 

apenas em preencher um nicho de mercado que gera muito lucro aos 

produtores e distribuidores de cinema, pois tem capacidade de atrair grandes 

públicos que procuram no cinema apenas entretenimento. O primeiro filme de 

Luxardo, “Um dia qualquer”, alcançou a marca de 35 mil espectadores em 

apenas duas semanas em cartaz no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e 

Belém, o que nos revela um interesse não apenas de outras cidades em 

relação a filmes feitos na Amazônia e, primordialmente, sobre a Amazônia. 

Também revelou a todos um sentimento de reconhecimento, o do sentir-se 

representado em uma obra de arte. 

Tal impacto legitimou ainda mais a influência dos atores paraenses e 

da própria equipe técnica local, como pertencentes a uma virtual indústria 

cinematográfica paraense, que como indústria, teria seus estúdios, diretores e 

estrelas, aos moldes das fábricas de blockbusters que dominaram a produção 

de cinema mundial. O próprio complexo de vedete reforça a sensação de 

vivenciar o cinema, de aplicar ao cenário fílmico local uma aura 

cinematográfica conhecida apenas no imaginário do primeiro mundo, que agora 

deixara de ser inatingível e passara a produzir um star system com seus 

diretores e atores locais. Mesmo com declaradas influências de cunho realista, 

aos moldes do cinema italiano pós segunda guerra mundial, este ciclo 

cinematográfico produzido por uma prematura indústria paraense utilizou o 

gênero de Fellini prioritariamente como recurso estético. A ironia está em fazer 

filmes que contam a realidade social dos marginalizados, dos pobres e dos 

                                                           
17 Conceito formulado por André Bazin que está relacionado à ausência de atores profissionais no cinema 
e, portanto, a ausência da idolatria comum aos atores consagrados pelo público, personalidades 
pertencentes ao star system da indústria cinematográfica. (BAZIN, 1991, p.240) 
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oprimidos na Amazônia paraense, estar a par das reinvindicações sociais, mas 

ainda assim não tomar partido.  

A tentativa, aqui, é perceber a importância que a mise-en-scène da 

indústria do cinema acrescenta ao filme e ao momento da projeção, fornecendo 

ao espectador uma maior impressão de realidade a qual se desloca do próprio 

código do cinema para legitimar o processo e a importância do movimento 

social em torno da manifestação revelada na tela. O filme não se torna mais ou 

menos realista pelo número de referências da realidade quantificadas na fita, 

mas pelos efeitos que estas referências (culturais) agrupadas conseguem 

provocar, como comoções coletivas ou alegrias generalizadas. A identificação 

do público com os assuntos abordados no filme é imprescindível para haver 

reciprocidade e, por conseguinte, legitimação. 

Os filmes de Luxardo retratavam histórias do Pará contadas por 

paraenses. Em entrevista aos jornalistas Lúcio Flávio Pinto e Euclides Bandeira 

para o caderno especial “Bandeira 3” do jornal “A Província do Pará” de 5 e 6 

de março de 1972, o realizador afirma: “Era só gente da terra, porque eu 

sempre achei que o cinema podia ser feito só por gente do local, o cinema 

nativista”. Este modo de trabalho também contribuía para a potencialização da 

sensação de realidade nos filmes, como se ao invés de filmes de ficção 

estivéssemos assistindo a documentários com história, com cenas previamente 

escritas em um roteiro e encenadas por atores nos domínios da produção 

fílmica. Apesar da trama ser uma construção criativa do autor, teremos o 

documento da situação vigente na época, sendo a representação a 

configuração de uma suposta realidade. Luxardo não era um conservador das 

formas de fazer cinema, ao contrário, buscava sempre cruzar as barreiras entre 

os gêneros e provocar mutações em suas formas, a tal ponto que um novo 

estilo pudesse ser criado. 

Este desapego às formas concretas clássicas do cinema 

proporcionou a realização de documentários encenados numa época quando 

apenas poucos grupos discutiam e idealizavam o docudrama18 e o que mais 

                                                           
18 É um gênero cinematográfico que mistura realidade e ficção, utilizando a performance de atores para 
motivar a participação de pessoas anônimas na construção da narrativa cinematográfica. 
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existia era a luta pela manutenção de um modo estrutural-criativo no cinema. O 

que estivesse fora dos padrões era classificado como fruto de impulso genial 

da criação humana ou como produto de extremo mau gosto. Christian Metz, em 

A significação no cinema (1972, p. 17), enfatiza que “a realidade é fenômeno 

de muitas consequências estéticas, mas, sobretudo, psicológicas”, o que 

corroboraria com o posicionamento ideológico tomado pelo público do filme, 

pois mesmo com as acusações feitas pelos críticos de que os filmes tinham 

baixa qualidade, o público aderiu e passou a blindar seu produtor como homem 

de boa intenção, dando-lhe sempre uma próxima chance de produzir um filme 

para comovê-lo. Portanto, quem concede o status de filme realista a um filme é 

o público com seu feedback e não a vontade de seu diretor, pois não basta, em 

si, a intenção técnica em reproduzir perfeitamente parte de uma realidade, mas 

em percebê-la com seus defeitos e virtudes e com todas as contradições 

lógicas pertinentes ao mundo que vivenciamos. Tudo depende do filme. A 

maneira como sua narrativa foi construída vai ditar, para mais ou para menos, 

a impressão de realidade vivida pelo espectador diante do filme. 

Os filmes de Luxardo queriam dar à Amazônia um cinema com 

características próprias e nada mais autêntico que a natureza, usual símbolo 

de representação da região, figurar como elemento essencial de aproximação 

entre o filme e seus espectadores. O realismo, na verdade, vinha dos cenários 

naturais, usados com a finalidade de dar mais veracidade às imagens sobre a 

Amazônia, como sendo a principal saída para fazer filme regional sem muitos 

custos, usando os recursos naturais para ambientar as estórias. A fórmula 

acima proporcionou ao cineasta os elementos para a construção de um cinema 

caboclo, o “nosso cinema”, uma obra que não pode ser classificar apenas 

como naturalista, pois apesar de ter a “Amazônia” como personagem em todas 

as histórias é o homem amazônico aquele que conduz e dá vida à trama. 

Porém, também discutimos aqui o intrigante fato destas obras de 

ficção carregarem características autênticas da realidade paraense, adquirindo 

por consequência a condição de legítimas. Concomitantemente, essa 

representação da realidade contempla tanto elementos do cotidiano como 

aspectos advindos do imaginário local. Neste trabalho, consideramos que tanto 

a realidade cotidiana quanto o imaginário cultural paraense pertencem ao 
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campo do real. Por exemplo, uma visagem imaginada pelo autor e construída 

em seu filme é real à medida que ela existe na imaginação (real abstrata) de 

cada um. No Pará, o campo simbólico abstrato é interpretado como parte da 

essência da cultura amazônica que, segundo o pensador João de Jesus Paes 

Loureiro (1995), tem suas bases fundadas no próprio imaginário. Esta 

produção imaterial do pensamento corresponde à criação de um imaginário 

coletivo, ou seja, legitimamente real. 

 

1.6 Documentar o imaginário  

 

 O ato de documentar constituir-se-ia no ofício de filmar apenas o que 

está acontecendo, com ênfase na riqueza perceptiva de seus autores, que 

conseguem captar a realidade sem distorcê-la. Nada mais falacioso. “No 

cinema, representante e representado são ambos fictícios”, conceituava 

Jacques Aumont (1995, p. 100) para defender sua afirmação de que qualquer 

filme é um filme de ficção. De acordo com ele “um filme de ficção consiste em 

uma dupla representação: o cenário e os atores representam uma situação, 

que é a ficção, a história contada, e o próprio filme representa, na forma de 

imagens justapostas, essa primeira representação” (AUMONT, 1995, p. 100). 

 Para nos aventurarmos em uma análise entre a ficção e o teor 

documental dos filmes de Líbero Luxardo será preciso separar seu conteúdo 

em duas categorias: primeiro, paisagens exteriores que originavam os 

“cenários naturais” dos filmes, e, segundo, a trama interpretada por não atores 

da própria região amazônica. No que se refere às histórias dramatizadas no 

filme, podemos observar que trata-se de uma reconstrução pessoal, ou seja, a 

reinterpretação das “cousas” do cotidiano transformadas pelo cineasta em 

linguagem estética, em arte. Porém, o documentário repousa no fato dos 

cenários usados nos filmes não terem sido alterados arquitetônica ou 

decorativamente para que “parecessem” constituir uma Amazônia, pois de fato 

“eram”. Luxardo acreditava que esse naturalismo poderia aumentar o interesse 

de produtores nacionais e internacionais pelos seus filmes, que além de terem 
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sido feitos na Amazônia também foram realizados por amazônidas. Para 

Aumont (1995, p. 101): 

 

Existem outros motivos pelos quais filme científico e documentário 

não podem escapar totalmente da ficção. Em primeiro lugar, qualquer 

objeto já é signo de outra coisa, já está preso em um imaginário social 

e oferece-se, então, como o suporte de uma pequena ficção. 

 

 Em entrevista divulgada no caderno “Bandeira 3” de “A Província do 

Pará” (1972, 5 e 6 de março, pg. 4) , sobre a produção de seu próximo filme 

“Brutos Inocentes”, Luxardo afirma que estava fazendo o primeiro filme em 

cores da Amazônia, que se chamaria “Amazônia, Inferno e Paraíso” que, 

segundo ele, “é um filme documentário, mas com história”. Para o cineasta, a 

parte documental de seus filmes estava prioritariamente nos cenários naturais 

e a ficção ficava a cargo das histórias dramatizadas. Os cenários amazônicos 

já tinham em si uma grande atenção vinda dos estrangeiros que continuavam a 

nutrir a essência de mistério que rodeia os recursos naturais da região. Além 

disso, existe uma perpetuação dos supostos exotismos da Amazônia desde os 

tempos das navegações portuguesas do século XV (OLIVEIRA FILHO, 1987), 

passando pela vinda de cronistas, naturalistas e demais curiosos em ver com 

os próprios olhos a mítica Amazônia idealizada. Alguns expedicionistas que 

passaram por aqui escreveram relatos de viagens19 que demonstravam seu 

encantamento diante da beleza da natureza. Tudo era desconhecido para 

estes homens desbravadores de uma terra estranha e misteriosa, pois era esta 

mesma terra que guardava o mito do El Dorado, um lugar povoado pelo ouro, 

onde qualquer um que o encontrasse iria adquirir uma fonte inesgotável de 

riquezas.  

Além deste mito, que cruzou o atlântico vindo de outros continentes, 

outras invenções foram criadas com o passar do tempo. Surgiram monstros 

que habitavam os grandes rios da região e que correspondiam aos guardiões 

                                                           
19 GONDIM, Neide. A invenção da Amazônia. São Paulo: Marco Zero, 1994.  
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do rio, como a lenda da Cobra Norato, que virava embarcações que 

adentravam a floresta sem autorização. O mito da tribo de mulheres guerreiras 

conhecidas por sua força e masculinidade também é muito conhecido por todos 

nós. Mas existem representações que são conhecidas apenas pelo senso 

comum amazônico, como a relação do ribeirinho e do morador da floresta com 

o rio, ou com a canoa, ou ainda a sua visão onírica sobre a relação do homem 

com a floresta. Percebam que não se trata apenas de validar os mitos do senso 

comum, mas novas interpretações a partir de imaginários também novos, 

deixando para segundo plano aqueles que vieram com as curiosas 

embarcações.  

A recodificação destas representações do imaginário coletivo paraense 

no campo do cinema proporcionou aos espectadores uma relação empática 

com a história contada, tornando-a, instantaneamente, versão considerada 

autêntica, no que se refere à representação da cultura paraense. Esta relação 

advém do que Aumont (1995) chamou de conceito de Dispositivo, que sob um 

contexto simbólico o espectador tem sua relação com a obra potencializada.  

Neste caso, além da exibição local, a riqueza de detalhes faz com que 

se eleve o nível de identificação dos espectadores com o imaginário 

representado na tela, que partiu de uma iniciativa racional do diretor em 

documentar imagens da cultura imaterial paraense. Cristian Metz (1972, p. 82) 

lembra que “os assuntos de filme podem ser classificados em ‘realistas’ e 

‘irrealistas’, como se queira, mas o poder atualizador do veículo fílmico é 

comum aos dois gêneros, garantindo ao primeiro a sua força de familiaridade 

tão agradável à afetividade, e ao segundo o seu poder de desnorteio tão 

estimulante para a imaginação”.  

Há um esforço para que se consiga realizar com o imaginário o mesmo 

processo que a obra realista passa quando tenta transportar para as telas do 

cinema o maior teor de realidade possível, ou seja, a obra remete ao 

espectador a visualização de um neorrealismo poético, onírico, um espaço de 

reconstituição de devaneios e típicas invenções do paraense. Nos filmes de 

Luxardo essa tentativa consegue construir imageticamente a versão legitimada 

do imaginário da cultura imaterial do Pará, desta maneira o cineasta consegue 
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promover a documentação mais aproximada entre uma centena de nuances 

envolvidas na representação dos mitos, lendas e demais invenções da 

imaginação do homem paraense, juntamente com a criação daqueles que 

apenas passaram pela região, mas deixaram no ar as suas realidades 

imaginadas. O ato de reproduzir de maneira fiel estas invenções constitui-se na 

documentação dos símbolos de um imaginário e não na criação ficcionalizada 

desse ambiente de sonho e fantasia. O poeta João de Jesus Paes Loureiro nos 

apresenta uma série de motivos que edificaram a imagem de uma Amazônia 

imaginária:  

Muitos foram os fatores que enriqueceram a imagem real-imaginária 
pela qual a Amazônia é recebida. Ao logo dos primeiro séculos do 
processo de desenvolvimento brasileiro e mesmo neste século até a 
década de 70, a Amazônia permaneceu na condição difusa de lugar 
remoto, desconhecido e impenetrável. Por condições geográficas, 
pela dificuldade de acesso, por ligações com a Europa, ela se foi 
constituindo numa espécie de segrego, que teceu o invólucro de uma 
postura imaginal diante dela. (LOUREIRO, 1995, p.115) 

 

Portanto, até mesmo as paisagens documentais filmadas por Luxardo 

em seus quatro longas de ficção realizados no Pará continham em si o 

espectro de realidade imaginada, passível de dúvida quanto à sua existência 

cotidiana, decorrente do imaginário que se tem sobre a região. O mesmo não 

se questionava quando, ao assistir os primeiros filmes da história do cinema 

mundial, feitos pelos irmãos Auguste e Louis Lumière no final do século XIX, 

assistíamos “A saída da fábrica Lumière em Lyon”, “O almoço do bebê”, “O 

homem que regava as plantas no jardim” ou ainda a impactante imagem da 

chegada do trem na estação, que possuía tanta semelhança com a realidade 

que muitos espectadores se levantaram das poltronas na hora da projeção com 

medo de que o trem os atingisse. Para o espectador, era plausível que as 

imagens destes episódios correspondessem à realidade dos acontecimentos. 

Neste parâmetro, a obra de Luxardo tem maior intimidade com a 

produção de outro francês, Georges Méliès, considerado o pai do cinema de 

ficção. Porém, ao mesmo tempo em que todos os seus filmes têm 

essencialmente histórias de ficção, eles também apresentam uma grande 

carga documental, como já foi dito, emergem da importância simbólica que os 
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cenários naturais têm para a representação da região amazônica. Mesmo as 

histórias encenadas têm por base as manifestações da cultura local, seja na 

maneira de falar e de vestir do caboclo paraense, a relação estabelecida entre 

o homem e a natureza, a maximização da religiosidade através do “devotismo” 

local e, em maior escala, a própria característica biotípica dos seus moradores 

não índios.  

Fazer ficção na Amazônia é estar sempre condicionado à sua aparição, 

é fazer cinema localizado universalizando a trama de características 

regionalistas, como se apenas os personagens e as estórias pudessem ser 

alteradas, mas os cenários fossem sempre os mesmos dentre as 

possibilidades da fauna e flora amazônicas. Este poder do naturalismo 

amazônico no cinema também está ligado ao magnetismo que a floresta 

exerce sobre os seus moradores, uma relação ora de dependência, ora de 

complementariedade. Ou seja, o ato de fazer cinema na Amazônia para 

plateias locais representa a explicitação dessas relações entre o homem e a 

floresta, entre a realidade e o mito, explicitando a relação psicológica que 

existe na reinterpretação e discussão de uma cultura aos próprios sujeitos 

retratados na obra. Para Durand (2010, p. 36): 

Qualquer manifestação da imagem representa uma espécie de 
intermediário entre um inconsciente não manifesto e uma tomada de 
consciência ativa. Daí ela possuir o status de um símbolo e constituir 
o modelo de um pensamento indireto no qual um significante ativo 
remete a um significado obscuro.  

 

No caso dos filmes de Luxardo, esse significado obscuro se constitui 

pela união índices da cultura paraense, resultando em uma forte versão dessa 

expressão cultural local. É esse sentimento que fez com que os espectadores 

dos filmes de Luxardo em Belém – dentre eles até os críticos de cinema e 

integrantes da intelectualidade local – tivessem a impressão de pertencimento 

à obra, classificando-a mais tarde como o “nosso filme”.  
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CAPÍTULO 2  

 
2º PLANO: O NATIVISMO NO CINEMA 

 

Em 26 de agosto de 1965 o Pará nascia para o cinema brasileiro com a 

avant-première do primeiro longa-metragem de ficção do Estado, “Um dia 

qualquer” (1962). A sociedade paraense e os críticos especializados de cinema 

em Belém compareceram à suntuosa cerimônia, que além do próprio 

realizador, Líbero Luxardo, também apresentou ao grande público suas 

estrelas da terra e demais integrantes da equipe. 

Porém, antes do lançamento oficial, Luxardo ainda realizaria reunião à 

parte durante encontro do Automóvel Clube, que promovia festas no último 

pavimento do luxuoso e vanguardista edifício Palácio do Rádio (VERIANO, 

1999, p. 37). O evento seria uma homenagem do realizador aos participantes 

do filme e à crítica especializada de Belém.  

Todas as “estrelas” da película estavam presentes durante o coquetel, 

que figurou nas páginas do jornal “A Província do Pará” como um dos mais 

importantes eventos sociais da temporada, em grande parte pela demora do 

processo de finalização do filme, que se alongou por mais de dois anos (1963-

1964) por conta das dificuldades financeiras enfrentadas pela produção, 

aumentando ainda mais a expectativa para a estreia.  

Sendo a realização de “Um dia qualquer” uma novidade na área cultural, 

os jornais da época mantiveram uma rotina de cobertura que incluía jornalistas 

e colunistas em constante monitoramento, anunciando todas as etapas em que 

a produção se encontrava, ora com o intuito de atribuir ao fato um caráter 

jornalístico, ora com o nítido interesse em municiar a alta sociedade sobre o 

andamento de um dos principais acontecimentos sociais da cidade e que 

envolvia nomes conhecidos entre as famílias abastadas e bem relacionadas do 

Estado, a exemplo de Zélia Porpino, ligada a Maximino Porpino, ex-prefeito da 

cidade de Castanhal (distante 68 quilômetros de Belém), que entre 1944 e 

1995 abrigou o Cine Argus Teatro.  
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Na edição do dia 19 de agosto de 1965, o crítico de cinema Acyr Castro 

continuava a tornar pública a espera pelo tão anunciado filme do pioneiro 

Luxardo. Sob o título “Aguardando”, Castro aproveitou para analisar não 

apenas a (pouca) atuação do realizador na área cinematográfica em Belém 

pelos mais de vinte anos em que exerceu cargos políticos, como para pré-

visitar o filme “Um dia qualquer” antes mesmo de tê-lo assistido.  

Para o crítico, Luxardo era o “veterano da fase pioneira do cineminha 

caboclo” e a tentativa de fazer cinema de vanguarda no Pará se resumia 

apenas à experimentação de linguagem, pois o enredo, segundo Castro, 

repetia o que há muito já havia sido visto em outras produções de cunho 

novelesco. 

Castro tenciona a estrutura dramática utilizada por Luxardo para 

conquistar o grande público e ser legitimado pelo apelo popular em virtude de 

suas obras, que ficcionalizavam o cotidiano do povo e, por essa razão, 

acabavam conquistando os olhares de curiosos em busca de seus próprios 

retratos resignificados, seus melodramas, suas vidas novelizadas. 

A narrativa de um filme de ficção quando assume o formato de uma 

novela, escolhas dramáticas que geralmente perpassam a tragédia, o drama, a 

comédia, o suspense, o terror, ou mesmo uma mescla de todas elas, são 

constantemente utilizadas para aumentar as chances de provocar empatia com 

o público e transformar a produção em uma obra que a multidão se apropriou, 

que legitimou mesmo sem levar em consideração quesitos técnicos.  

 

2.1 Novelinha Cabocla 

 

Diferentemente das demais produções literárias do gênero narrativo, a 

novela, que nasceu inspirada nos folhetins, mistura em sua trama diversos 

gêneros ficcionais, a exemplo do melodrama, da aventura, da comédia, do 

policial e do suspense, provocando um efeito de “hibridização” ao unificar 
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tantas células dramáticas e compor de maneira harmônica uma sinfonia de 

humores e sensações. 

Filmes como os de Luxardo, que possuem uma gramática narrativa 

semelhante às novelas, conseguem mimetizar cenários de extrema 

mobilização e aglutinação populares, por essa razão, tornam-se produtos de 

ainda mais potente assimilação pelo espectador e capazes de se tornar 

sucessos imediatos, independente da repercussão que esta obra viesse a ter 

sob os olhos da crítica especializada. 

Martín-Barbero (2003, p. 185) afirma que os gêneros atuam 

estrategicamente na produção e como leitura de si mesmos, permitindo que o 

sentido da narrativa seja produzido e consumido, “lido e compreendido”. Em 

consonância, Lopes (2002, p. 245) destaca que a transposição dos gêneros 

ficcionais da literatura para o cinema, preserva algumas de suas características 

essenciais, mas também é reapropriado por ele, favorecendo ainda mais esse 

processo de hibridização ou de “invasão territorial”.  

Há um constante recriar de modelos, “gêneros cômicos e 

melodramáticos, por exemplo, podem se articular a outros, como narrativas 

policiais, tramas de suspense, musicais, westerns, erótico-pornográficos e de 

ficção científica”. (LOPES, 2002, p. 246) 

Nos filmes do ciclo Amazônico percebemos narrativas policiais em “Um 

diamante e cinco balas” (1968), através do constante conflito armado entre 

bandidos e mocinhos. Já em “Marajó barreira do mar” (1964), os cowboys 

tradicionais perdem o posto para os Buffalo boys, na tentativa de adequar a 

fórmula hollywoodiana às personas e cenários regionais. Encenações erótico-

pornográficas podem ser claramente percebidas em “Um dia qualquer” (1962), 

na famosa cena de strip tease à beira do igarapé na Ilha do Mosqueiro.  

A essência novelesca destacada por Castro pode ser mais uma vez 

percebida pelas peculiaridades da estrutura original do melodrama, com suas 

quatro figuras essenciais (o herói, o vilão, a vítima e o bobo) associadas a 

diversos gêneros, como a comédia, tragédia, western, musical, suspense, 

terror e ficção científica, por exemplo.  
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Combinado à estrutura narrativa popular, esse “hibridismo” dá a 

essência da ficção seriada televisiva, ou seja, a novela. Com esta fórmula, 

ocorre a interação entre a narrativa apresentada e o seu espectador, já que, ao 

combinar diversos gêneros, tendo como inspiração a “realidade” dos 

espectadores, o filme propicia o mergulho e o fascínio do receptor por suas 

próprias histórias. “Esta familiaridade acontece porque os gêneros acionam 

mecanismo de recomposição da memória e do imaginário coletivos de diversos 

grupos sociais.” (LOPES, 2002, p. 251) 

Nos longas-metragens de Luxardo, embora produtos ficcionais, esta 

“familiaridade” ocorre porque as histórias abordadas buscam inspiração na vida 

real, sendo sempre uma fatia desse real, uma construção imaginária, mítica e 

arquetípica, mas que se confunde com ele por tratar de temáticas comuns aos 

seus espectadores. 

“Buscam-se elementos mais ‘pertinentes’ e mais ‘expressivos’ do real 
para se construir uma realidade que se mostra de maneira ‘natural’, 
‘familiar’ e ‘reconhecível’ para seu público. Esse repertório que surge 
sob a égide da vida privada é, por seu lado, reinterpretado por sua 
audiência que lhe dá uma feição própria a partir das apropriações que 
faz de seu enredo e de suas tramas”. (ANDRADE, 2000, p. 2) 

 

Portanto, quando Castro afirma que Luxardo reproduziu em seu filme 

características de obras de cunho novelesco, ele não só elaborava uma das 

primeiras críticas diretas ao formato das produções que compunham a obra do 

cineasta, como revelava uma das principais características do trabalho do 

pioneiro, que era produzir para as multidões, para a grande massa, e não 

elaborar discursos cinematográficos para um seleto grupo de notáveis. 

A batalha da grande massa contra a grande crítica pôde ser lida durante 

diversas edições do jornal “A Província do Pará”, sobretudo entre as décadas 

de 1960 e 1980, quando tornaram-se públicas as críticas que mostravam, como 

num raio-x, todas as etapas do nascimento de um cinema de ficção no Pará, 

sua face, seu corpo, seus órgãos vitais, elementos que constituíam um 

universo que extrapolava as vontades de seu pioneiro.  
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Sem antes analisar o caso à parte, os demais críticos também fizeram 

como Castro e deixaram de lado os clássicos do cinema mundial para se 

dedicarem, prioritariamente, à investigação da produção e linguagem dos 

longas paraenses mesmo antes de serem lançados. As análises seriam 

aprofundadas durante as exibições dos filmes, ao mesmo tempo em que seus 

críticos continuariam a anunciar os próximos passos da produção ou o próximo 

trabalho a ser realizado pelo cineasta.  

Os críticos do cinema mundial, de filmes como “A felicidade não se 

compra” (1946) de Frank Capra, e Fellini 8 ½ (1963) de Federico Fellini, 

passaram também a ser críticos do cineminha caboclo, marcando 

definitivamente suas participações no processo de idealização e construção de 

uma indústria cinematográfica paraense, afinal, a crítica cultural sempre foi 

uma importante mediadora entre o produto artístico e o público.  

 

“A palavra crítica guarda a dupla significação de negatividade e 
positividade. Dela, no entanto, tem-se ressaltado, ao longo dos anos, 
o sentido negativo, com o qual a empregamos comumente. Criticar 
passou a ser um ato de depreciação, que se limita a julgar 
negativamente, apontando erros ou lacunas. Essa atitude embora 
persistente não corresponde nem à etimologia, nem à origem 
histórica da palavra, tampouco ao desempenho da crítica.” (SAMUEL, 
1985, p. 91) 

 

O termo crítica tem sua origem no verbo grego krinein, que significa 

“separar para distinguir” e, às vezes, “desconstruir para refazer”, reinventar 

obras que por muitos foram esperadas e idealizadas. Tamanha espera 

proporcionou que o filme tivesse aspectos técnicos e artísticos supra-

analisados, e potencializada a aparição de pessoas pertencentes à sociedade 

local, que mais tarde viriam a se tornar as estrelas da precoce indústria mesmo 

sem que houvessem tido qualquer formação na área. 

 

2.2 Anônimos protagonistas 
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O primeiro campo de estudos que se interessou por analisar os 

intérpretes no cinema foi a sociologia, que concentrava nas dimensões 

culturais e econômicas do star system hollywoodiano suas principais 

preocupações. Na França, o sociólogo Edgar Morin sistematizou o conceito da 

“star mercadoria” no livro Les stars, que se tornou referência para os estudos 

em star system, não somente europeus, mas também americanos. Morin não 

esconde, no entanto, sua predileção por uma abordagem sociológica e 

econômica das estrelas de cinema ao invés da apreciação estética do trabalho 

dos atores. 

Uma das peculiaridades do cinema feito no Pará era a composição do 

elenco, formado prioritariamente por homens e mulheres sem a mínima 

experiência, mas que possuíam qualidades que não poderiam ser encontradas 

em atores de fora do Estado. Para Luxardo, a experiência não era 

característica decisiva, ao contrário, o diretor vinha de diversos trabalhos onde 

poucos foram os atores profissionais que participaram de suas produções, 

como Lenira Guimarães, atriz principal de “Um dia qualquer”, que passou de 

manequim da província a estrela de dois filmes.  

Assim como Lenira, Maria de Belém, Zélia Porpino e Conceição 

Rodrigues, atrizes de Luxardo, também foram destaque da coluna “Elas são 

notícia”, assinada por Edwaldo Martins e publicada no jornal A Província do 

Pará na edição de 15 de agosto de 1965. Juntas, elas formavam o time de 

estrelas do cineminha caboclo, todas, representantes das feições e costumes 

da região. 

Na matéria, Maria de Belém é retratada durante banho de igarapé na 

sequência que ficou conhecida como a primeira cena de strip tease do cinema 

brasileiro. Em um misto de sedução e surpresa, nossos olhos foram 

convidados a percorrer as curvas e a mata densa da floresta no início da 

década de 1960, quando a travessia de Belém para o balneário do Mosqueiro 

ainda era realizada através de um barco a vapor. 

Ao som de Carinhoso, obra-prima da música brasileira composta por 

Pixinguinha, surge do meio das folhas, das raízes e flutuando sobre um velho 

trapiche de madeira, uma morena encantadora, que aos olhos do namorado 
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mais parece uma deusa amazônida. Luxardo a retrata delineada por 

sensações, como uma ninfa cabocla, a perfeita personificação do exotismo 

culturalmente conhecido através da polarização do discurso do viajante. 

Como o cultural pode ser descrito como uma área de intervenção da 

ideologia, e se a imagem representada da mulher é uma imagem baseada em 

estereótipos, pode-se dizer que a construção social da mulher, aquela 

trabalhada pelas diferentes mídias, assim como no cinema, é baseada em 

critérios preestabelecidos socialmente e impõe uma imagem idealizada 

feminina. (LAURETIS, 1978, p. 28) 

Do mesmo modo, Luxardo também molda uma atmosfera sensual em 

torno do corpo da atriz Conceição Rodrigues, quando insere cenas de uma 

mulher em transe com os seios à mostra durante um ritual de Umbanda. O 

jornal utiliza frames desta cena para ilustrar a participação de Conceição na 

reportagem, e afirma: “E bem à vontade, Conceição revela-se atriz ‘sexy’ e de 

primeira”. 

Já Lenira é retratada como “atriz de talento, beleza & muita classe” e, de 

acordo com o colunista, possuidora de potencial para tentar a carreira de atriz 

fora do Estado, assim como Zélia Porpino, sublinhada como uma das principais 

revelações do primeiro longa paraense ao interpretar uma jovem que é 

estuprada ao sair de uma festa. 

Aliás, Zélia Porpino passou a figurar nos jornais como uma das 

principais descobertas de Luxardo. Depois de iniciar carreira artística em “Um 

dia qualquer” também passou a fazer teatro e entrou na rota das grandes 

produções de cinema, a exemplo de “Iracema, uma transa amazônica” (1976), 

coprodução germano-brasileira dirigida por Jorge Bodanzky e Orlando Senna, 

da qual quase se tornou protagonista. 

Além da desenvoltura e do iminente talento, o que todas têm em 

comum? Seus biótipos amazônicos. A inserção destas mulheres com traços 

regionais, mestiços, exóticos, como protagonistas no cinema, é a concretização 

de um anseio dos públicos local e externo. O primeiro, por querer se sentir 

representado nas telas do cinema e presenciar a entrada do Pará no circuito 
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brasileiro de produção de filmes, e o segundo, por adentrar num mundo 

desconhecido, presenciar a sociedade amazônica paraense e suas práticas, 

saber como vivem e vivenciar sua cultura. 

Os jornais mostram que estas mulheres se tornaram muito mais que 

rostos conhecidos na alta sociedade, mas símbolos de uma fase cultural que o 

Estado passou no início da pretensa indústria de um cinema paraense, 

movimento cheio de ideologias e idealismos, capaz de mudar os planos de 

pessoas que nunca se imaginaram trabalhando em cinema, interpretando suas 

próprias histórias.  

Analisando-se o star system como fenômeno social, observa-se que foi o 

público o responsável por essa tendência em transformar os atores dos filmes 

em heróis, em transformar o cinema em um ritual de “projeção-identificação” 

(ASTRE, 1976, p.17), processo esse que se realiza em nível de espetáculo. Ou 

seja, do ponto de vista do público, o star system pode ser considerado um 

fenômeno social, que muito teve a colaboração dos críticos e colunistas de 

jornal. 

Pode-se perceber uma mitologia que se situa no limite entre a crença e o 

divertimento, entre a estética, a mágica e a religião. Esse fenômeno se explica 

em parte porque a tela, com sua especificidade fílmica, funciona como um 

espelho para a plateia, pois envolve a presença humana, ou seja, o ator.  

Nesse processo, o espectador cria uma identificação afetiva com o 

espetáculo. Por outro lado, explica-se o fenômeno do star system pela própria 

evolução histórica e social da burguesia e, consequentemente, da economia 

capitalista que fundamenta a produção cinematográfica. 

O star system exprime aspirações profundas da sociedade capitalista 

através de suas deusas, transformando-as em mercadoria. A indústria 

cinematográfica somente encorajou essa necessidade, e, já em 1950, um 

levantamento apontou que 48% do público feminino e 36% do público 

masculino escolhiam seus filmes a partir do elenco. 

A estrela não só representava uma personagem, no sentido de 

interpretar, mas ela também personificava a melhor maneira que um indivíduo 
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pode tomar diante dos problemas da vida. O star system trabalha sobre esses 

estereótipos recorrentes na sociedade e que permitem uma identificação do 

espectador através de traços de personalidade e expectativas comuns à 

maioria deles. 

As diferentes linhas teóricas ligadas ao cinema e ao feminismo partem 

da teoria de Lévi-Strauss sobre a mulher como objeto de troca, mercadoria 

fundamental para a estabilidade social, na qual deve permanecer como 

infraestrutura irreconhecível, tanto social como culturalmente. Isso estaria 

ligado diretamente ao status da mulher na sociedade capitalista. Segundo ele, 

o que se propõe é a eliminação da subjetividade feminina em detrimento de 

sua comercialização. (DOANE, 1996, p. 119) 

E os filmes de Luxardo sempre problematizaram a atuação da mulher, 

com personagens mais caóticos, mais dramáticos, mais controversos também. 

Porém, a maioria destas aparições tinha em si apenas um elo para a próxima 

cena, a mulher como ponte, como elemento causador de impacto para manter 

o espectador atento à tela. Não à toa, para potencializar ainda mais estes 

efeitos, nos apresentava mulheres seminuas, em transe, desorientadas e 

violentadas, todas, com conotações explicitamente sexuais.  

Nas páginas do jornal vemos mulheres gramaticalmente reconstruídas a 

partir das imagens em que se inserem durante as filmagens. Suas belezas 

distintas são ressaltadas pela escolha dos momentos em que aparecem nas 

telas. Agora impressas em papel, são mais uma vez eternizadas aos olhos de 

leitores que sequer viram o filme, mas que aprisionaram de imediato a 

importância que elas adquiriram na sociedade. 

Os críticos, apesar de não elogiarem, de fato, as aparições das mulheres 

nos filmes, acabaram solidificando imagens construídas pelos colunistas 

sociais. O conceito de diva, que em suma evoca a divindade feminina, 

sobretudo nas artes, ao invés de mulheres como Marylin Monroe, Grace Kelly, 

Elizabeth Taylor, Sophia Loren e Brigitte Bardot, grandes musas do cinema 

internacional, serviu harmonicamente às caboclas do cinema nativista de 

Luxardo. 
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Sem saber a quem imitar, já que se tratava de uma prática cultural nova 

no ambiente artístico local, o star system regional transmutou-se em figurinos e 

maquiagem para representar a contento as produções locais ao seu público.  

Para Morin, em seu livro Les stars, a maquiagem no cinema adquiriu a 

mesma função da maquiagem teatral, a de “permitir e fixar um fenômeno de 

posse [...]. O corpo ideal das estrelas revela uma alma ideal”. (Morin, 1972, p. 

40) 

Nesse sentido, outros códigos específicos da realização cinematográfica 

foram incorporados à idealização da representação da mulher, a exemplo da 

fotografia. Durante as filmagens, a câmara deve observar os ângulos do ponto 

de vista, para corrigir a altura das estrelas, escolher o melhor perfil, eliminar 

rugas e todas as transgressões à beleza. A iluminação deve distribuir sombras 

e luz sobre o rosto de acordo com as exigências de uma beleza ideal. E todas 

essas particularidades de produção foram levadas em consideração por 

Luxardo, que com o olhar atento de diretor conseguiu compor mulheres reais, 

com sensualidade nativa e, portanto, ainda mais exóticas. 

Esta realização nas telas estaria diretamente ligada aos auspícios de 

Luxardo quando iniciou sua carreira na Amazônia paraense: suprir o mercado 

internacional com imagens exóticas do suposto Eldorado. Como vimos, apesar 

de ter o cenário e os personagens, Luxardo não tinha a indústria para produzir 

filmes com qualidade técnica para a exibição fora da Amazônia. 

Porém, para Luxardo, os filmes produzidos eram uma mercadoria, fruto 

de seu trabalho e que lhe dariam sustento por alguns meses até que se fizesse 

a próxima produção. Desta maneira, todos os elementos da tela também 

seriam produtos, como as paisagens amazônicas e os próprios não-atores, 

sobretudo as mulheres. 

A empatia afetiva da mulher com a mercadoria no cinema se dá através 

do olhar, quando ela divide os mesmos atributos com o que está na tela. E o 

que está na tela é dominado pela indústria da mercadoria: 

Em seu desejo de trazer as coisas da tela mais próximas, para se 
aproximar da imagem corporal da estrela, e para possuir o espaço no 
qual ela reside, a espectadora mulher experimenta a intensidade da 
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imagem como brilho e exemplifica a percepção própria do 
consumidor. A imagem cinematográfica para a mulher é ambos, 
vitrine e espelho, uma simples maneira de acesso à outra. O 
espelho/vitrine, então, toma o aspecto de uma armadilha enquanto a 
sua subjetividade torna-se sinônimo de sua objetivação. (DOANE, 
1996, p. 131) 

 

Negadas socialmente em seu voyeurismo e desejadas como objeto pelo 

voyeurismo masculino, as mulheres foram estimuladas em seu narcisismo. 

Originalmente caracterizadas como objetos a serem trocados, tornaram-se alvo 

da economia capitalista como consumidoras, numa relação bastante explícita 

entre consumismo e cinema. 

O cinema dominante envolve a espectadora feminina, que é orientada 

em seu desejo em direção a uma ordem social e a uma posição do significado 

dentro da imagem. Representada como o próprio local da sexualidade, objeto 

fetichizado, o cinema especifica a mulher nessa ordem a partir do qual se cria a 

identificação. 

2.3 Produção Papa-chibé 

 

Também fetichizada pela crítica foi a participação de profissionais de 

fora do Estado na realização dos filmes de Luxardo, fossem eles atores ou 

técnicos em cinema. Percebe-se, portanto, uma tendência da crítica em 

supervalorizar os profissionais oriundos de outras regiões, em detrimento 

daqueles que se formaram durante a produção dos longas paraenses, com 

exceção para a atuação de Cláudio Barradas, oriundo do teatro local e que 

sempre recebeu elogios por suas interpretações.  

O artigo opinativo de Acyr Castro em 15 de agosto de 1965, ainda na 

época de espera para o lançamento de “Um dia qualquer”, na edição de 

sábado da coluna “Cinema” com destaque para a parceria entre Luxardo e Rui 

Santos, coloca sob a incumbência deste último a provável qualidade técnica 

que o filme pudesse ter e não ao seu diretor, idealizador solitário de uma obra 

que não tinha, aos olhos de Castro, qualquer possibilidade de apresentar 

características positivas se não houvesse intervenção externa.  
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Assim como a crítica, que emergiu antecipadamente, Luxardo também 

teve defesa  de um dos leitores do jornal, que se identificou apenas com as 

inicias N. F. Não menos importante que um autor com nome e sobrenome, N.F. 

explicava, como em um road movie, os caminhos vividos por ele através da 

experiência de ver filmes, como quando pôde conhecer um pouco mais da bela 

Roma em “O candelabro italiano” (1962), ou ainda quando em “A felicidade não 

se compra” (1946), se deparou com ensinamentos espirituais que emocionam.  

A volta ao mundo do espectador viria para justificar o trabalho realizado 

por Luxardo e o potencial de sua obra, erguida com teimosia e idealismo, 

qualidades que nem sempre seriam suficientes para justificar desarranjos 

técnicos, imperfeições de continuidade, diálogos pobres, previsíveis, 

repetitivos. Porém, o leitor-espectador sinaliza o que seria uma das maiores 

qualidades da obra luxardiana já citada por nós: a empatia com o público 

paraense.  

De acordo com o que nos informa o leitor, por ter grande valor e 

apresentar uma Belém fascinante em quase todas as cenas, “Um dia qualquer” 

teria sido vendido para os Estados Unidos e negociado com países europeus, 

porém, como já abordamos no capítulo passado, os filmes produzidos por 

Luxardo não obtiveram sucesso durante a apresentação aos agentes 

internacionais, contrariando as pretensões do realizador. 

Apesar dos moldes de produção hollywoodiana estarem presentes no 

esquema de exibição do filme, as realizações de Luxardo apenas conseguiam 

mostrar de maneira caricata, o que seria uma indústria cinematográfica, pois ao 

invés de profissionais, o diretor trabalhava com não-atores nos papéis 

principais e contava com o apoio de amigos e curiosos em funções 

estritamente técnicas. 

Os filmes geralmente eram rodados com singelos recursos para garantir 

a elaboração e compra de figurinos, pagamento de cachês aos raros atores 

profissionais que faziam parte da produção, aluguel de equipamentos, bem 

como para a aquisição de película em suficiente quantidade para refilmar 

cenas, que por alguma razão, não foram bem sucedidas em suas primeiras 

tomadas. 
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Todas essas dificuldades representaram muito mais que apenas 

deficiências de uma pretensa indústria cinematográfica paraense, nascida 

grande, sólida e madura apenas nos sonhos de seu pioneiro, que sentiu as 

paredes da fábrica de imagens ruírem ao ler e ouvir as críticas indigestas de 

cinéfilos famintos por um cinema de alto nível, como foram acostumados em 

suas sessões cineclubistas.  

Porém, o segundo filme de Luxardo, o longa “Marajó, barreira do mar” 

(1964), que teve avant-première no Cine Nazaré em 2 de agosto de 1966, com 

patrocínio do Lions Club de Belém, agradou a crítica pela sua não-pretensão 

de ser um filme de arte, diferentemente do que pretendia o cineasta com o seu 

primeiro longa. Neste, cenas simples do cotidiano marajoara, numa narrativa 

clara e linear, versando com a paisagem e modo de vida do lugar, desnudavam 

uma linguagem cinematográfica mais agreste e menos noir.  

A coluna de cinema do jornal “A Província do Pará”, nesta época já 

escrita por Pedro Veriano, acusava semanalmente os preparativos para o 

lançamento do filme, em que estágio estava a película e quando seria a sessão 

voltada exclusivamente para a apreciação dos críticos. Informava também que 

a atriz Lenira Guimarães retornaria do Rio de Janeiro, onde morava e 

trabalhava como manequim, para participar da pré-estreia, o que não 

aconteceu. 

No grande dia do lançamento, apenas Zélia Porpino acompanhou o 

realizador na cerimônia de gala e representou os demais companheiros de 

elenco de “Marajó, barreira do mar”, a maioria paraenses, e outros vindos da 

Guanabara, como Milton Villar e Luiz Mazzei. O filme entraria em cartaz dois 

dias depois no Cine Olímpia, onde ficaria em exibição por mais de duas 

semanas com sala lotada, configurando um sucesso de público e um relativo 

sucesso de crítica. 

Aliás, foi em “Marajó, barreira do mar” a primeira insinuação da 

existência de uma indústria cinematográfica paraense e de um cinema 

amazônico, a partir de cenas e sequências rodadas no cenário natural da Ilha 

do Marajó, mais precisamente na Fazendo Livramento, pertencente ao senador 

Antônio Martins Junior, que não cedeu apenas o casarão e as terras, mas 
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também sua equipe de vaqueiros. Todos passaram a atuar no filme 

interpretando suas próprias histórias.   

Em 5 de março de 1972, Pedro Veriano publicava o artigo “Um diamante 

e 5 balas: introdução crítica”. Nas muitas linhas destinadas a análise do filme, a 

maior parte justifica o porquê de apontar os defeitos de mais um filme de 

Luxardo e não as qualidades de sua filmografia. 

Veriano ponderava que os problemas técnicos do filme poderiam ser mal 

interpretados pelos expectadores de fora do Estado, que ao contrário dos 

paraenses, ao verem a película, não poderiam entender que certos desarranjos 

técnicos se dariam pelas dificuldades de se fazer cinema na Amazônia. O 

medo do crítico era que o pioneirismo pouco valesse para sustentar uma fita 

tão dissonante. 

O discurso deixa subentendido uma problemática provável para os 

artistas de cinema no Pará, que se traduziria na transposição das barreiras da 

escassez para se inserir como produtores de um cinema sincero, ciente de 

suas dificuldades, mas original em sua narrativa. Caso não se percebesse 

essas qualidades, o artista de cinema, para Veriano, poderia ser visto como um 

“brucutu vestido de Mandrake”, talvez pela mágica necessária para que o 

cinema paraense pudesse prosseguir fora dos limites da região. 

Porém, no caso de “Um diamante e 5 balas” (1968), Veriano também 

aponta outras deficiências que vão além da técnica, referentes ao trabalho 

artístico do diretor. Sendo o terceiro filme de seu ciclo amazônico, o cineasta 

introduziu na narrativa do filme objetivos que não conseguiu cumprir, ou domar, 

como assinala o crítico em sua introdução analítica: 

“Vamos esbarrar nos cortes, na prolixidade das sequências, na 
gratuidade de certos planos, na evidência de detalhes em troca de 
outros pontos mais positivos que ficam em branco (exemplo: o caso 
da polícia chegar ao local e imediatamente correr atrás de João (Luiz 
Linhares) sem que o público saiba como a polícia soube de certos 
fatos, no total deslocamento da música (que não acompanha o filme, 
sendo a todo tempo “ouvida” quando deveria ser “sentida”), e na 
própria insegurança dos atores, culpa exclusiva dos tipos que o autor 
apenas esboça e que por isso mesmo não suportam uma visão 
introspectiva”. (Veriano, 5 de março de 1972, 3º Caderno, Coluna de 
Cinema) 
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No dia 10 de dezembro de 1969 Líbero Luxardo ofereceu sessão 

antecipada no Cine Olímpia aos críticos de cinema de Belém, para mostrar o 

terceiro filme de seu ciclo amazônico, a aventura tocantina de “Um diamante e 

5 balas” (1968), com exibição da cópia definitiva da fita, que só viria a ter avant-

première oficial no dia 19 de março de 1969 no Cine Palácio, com renda da 

bilheteria revertida em benefício das obras sociais da capela de Nossa Senhora 

de Lourdes. 

Antes de conseguir lançá-lo, os jornais já anunciavam as etapas 

executadas pelo produtor para passar à fase de exibição. Com seis cópias do 

filme e dez trailers, Luxardo passou antes por Brasília onde teve seu material 

analisado e obteve o certificado de censura.  

O filme seria distribuído pela União Cinematográfica Brasileira (UCB), 

empresa criada em 1945 e pertencente ao Grupo Severiano Ribeiro, que atuou 

por mais de 30 décadas, tendo papel essencial para o desenvolvimento de um 

cinema industrial no Brasil. Mas antes, Luxardo já anunciava nos jornais que 

seu filme seria distribuído em todo o território nacional pela Mundial Filmes. 

Em 21 de novembro de 1974 as páginas de A Província do Pará 

ilustravam reflexão crítica de Pedro Veriano sobre a última realização de 

Luxardo no campo cinematográfico, o filme “Brutos Inocentes” (1974). Na meia-

página, o crítico discorria sobre a pretensão louvável do cineasta em tentar por 

vezes a criação de um cinema regional, e que neste último filme havia 

conseguido capturar a aura e o tempo da vida amazônica em cenas 

demoradas, com sequências longas, numa narrativa mais frouxa e arrastada, 

bem como no cotidiano ribeirinho. 

Veriano também deu destaque ao som ambiente do filme, composto por 

ruídos vindos da floresta, seja o som das águas revoltas do Rio Amazonas, 

seja o som dos passos de animais silvestres, que ao pisarem em galhos e 

folhas secas na mata produziam um barulho de alerta aos seringueiros.  

O tempo que se arrasta, as imagens que flutuam junto aos ribeirinhos 

atravessando o estreito rio, são, para Veriano, características de uma 
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gramática própria criada por Luxardo, sendo possível afirmar que houve o 

nascimento e concretização de um cinema amazônida.  

 

“A existência de um clima está no primitivismo da própria linguagem. 
Não é, no caso, um primitivismo como o da ‘boca do lixo’ paulistana. 
O capricho da produção dá ao trabalho de Luxardo um cunho 
profissional autêntico. Primitivismo, aí, é a intenção de retratar o 
homem em seu habitat, num esquema em que a arte do filme cede 
seu poder a este homem, identificando-se com ele e crescendo 
através dele. É assim que um plano do caboclo remando tem 
características nitidamente amazônicas. E os ‘achados’ como o da 
semana santa, em que o seringueiro faz uma analogia do Cristo-
morto com o capataz-morto, seguindo-se à verdadeira morte do 
capataz na condição de Judas, é um tranquilo exemplo de revolta 
sem fugir da linha que associa a forma ao tema.” (Coluna Cinema. 
Jorna A Província do Pará, 21 de novembro de 1974) 

 

Os quesitos técnicos também foram alvo de análise, mas dessa vez, 

sem que tivessem papel principal na qualidade, ou falta dela, do filme realizado 

por Luxardo. Sobre o assunto, Veriano explicita que na criação de uma forma 

nova de se fazer cinema no Brasil tudo acaba sendo defensável, pois trata-se 

“de uma linguagem nova, não copiada de ninguém” e que passaria a ser 

revelada ao cinema nacional. 

De acordo com Luxardo, “Brutos Inocentes” foi a produção que mais o 

fez buscar conhecer e revelar o drama da terra amazônida e de seu homem. O 

filme foi lançado em 18 de novembro de 1974 com o apoio irrestrito do Rotary 

Clube Belém-Nazaré. 

A informação circulou na coluna do crítico Edwaldo Martins, 

acrescentando ainda, que a fita passaria a ser exibida no circuito comercial do 

Cine Nazaré a partir do dia 20 de novembro, dois dias depois de seu 

lançamento. O filme ficaria atrelado ao circuito Luiz Severiano Ribeiro, com 

censura para menores de 18 anos. O motivo da proibição talvez fosse a 

presença de cenas envolvendo tortura e morte, ou ainda, como passaram a 

afirmar as manchete do anúncio, por conter cenas violentas, brutais e exóticas.  
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Nesta época não mais encontramos em “A Província do Pará” artigos ou 

críticas escritas pelo jornalista e escritor Acyr Castro, João de Jesus Paes 

Loureiro e outros dos tempos em que os membros da Associação Paraense 

dos Críticos Cinematográficos (APCC) eram responsáveis pela coluna e o que 

mais houvesse sobre cinema nas páginas do jornal. Apenas Pedro Veriano 

assume a incumbência de levar adiante as resenhas, comentários, informações 

e críticas sobre os lançamentos do cinema regional, nacional e internacional, 

que viriam a ser exibidos nas salas da cidade das mangueiras. 

 

2.4 O cinema de Bordas 

 

A ausência de condições favoráveis para que o cinema de ficção na 

Amazônia paraense pudesse, de fato, nascer e criar raízes, moldou um 

emaranhado audiovisual característico de um movimento presente em todas as 

regiões brasileiras e que também faria parte do cenário cinematográfico local: o 

Cinema de Bordas. 

Este movimento consegue condensar diversas características do cinema 

produzido na região, seja ele ficcional ou documental, já que é imperativa aos 

filmes não ficcionais a impossibilidade da não interpretação, pois já se 

reconhece o hibridismo de ambas as vertentes, como lembra Roger Odin em 

“Filme documentário, leitura documentarizante”, ao enfatizar que “refletir sobre 

as relações entre cinema e realidade não é distinguir o espaço do 

documentário daquele da ficção”. (ODIN, 2012) 

Porém, ao mesmo tempo em que Odin sugere a interrupção da procura 

pelo que há de documentário e ficção em um mesmo filme, ele instiga o 

subconsciente da plateia/leitores a buscar elementos advindos ora da 

realidade, ora do imaginário, ora da teoria, ora da vivência. 

Nos mostra que a identificação do gênero de um filme pode justificar seu 

apego pela realidade, pelo contexto à mão, pela caracterização cultural, 

histórica e psicológica que acaba sendo herdada por produções de baixo custo, 
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alternativas, adeptas ao uso de exteriores, a exemplo de filmes de bangue-

bangue, policiais e de índios. Deste modo, a detecção do gênero de um filme é 

a linha de chegada de uma jornada subjetiva sem fim em busca da origem 

conceitual de uma produção.  

Em “Marajó, barreira do mar” (1964), o excesso de exteriores nos remete 

instantaneamente ao documentário. As paisagens alagadas da região do 

Marajó e seus moradores imprimem um tom de realidade à produção mesmo 

que seu objetivo seja figurar como ficcional. Ao mesmo tempo em que os 

personagens interpretam as falas do script, observa-se ao fundo a realidade do 

lugar sem ensaio ou intervenção, como se o acaso também tivesse papel 

decisivo para a construção do elemento dramático da produção.  

Este filme foi considerado o primeiro – e único – western amazônico, por 

apresentar características comuns a este tipo de produção, dentre elas a 

virilidade e a luta utilizadas para dar movimento e dinamismo à estória, como 

nos diz Edward Buscombe, durante ensaio voltado para a análise do gênero 

western nos filmes norte-americanos, enfatizando também a presença de 

características internas e externas em um filme de gênero. 

As características externas seriam as impressões visuais, imagéticas e 

estéticas do filme, construídas “por um certo número de convenções visuais 

que são, de algum modo, arbitrárias” (BUSCOMBE, 2005, p. 310), sendo que 

tais procedimentos “fornecem a moldura dentro da qual a história pode ser 

contada”. (BUSCOMBE, 2005, p. 308)  

Porém, segundo o autor, “o mais importante é que elas também influem 

no tipo de história” (BUSCOMBE, 2005, p. 308), se referindo às características 

internas, que podem ser compreendidas como aquelas relacionadas à 

narrativa, ao enredo e, sobretudo, à história que conduzirá o filme e será a 

base para a combinação de imagens e efeitos visuais. 

Apesar de se voltar ao gênero western, o ensaio de Buscombe abre 

horizontes para a compreensão do próprio filme de gênero, o qual pretende 

estabelecer um reconhecimento imediato do espectador em relação ao filme, 



68 
 

ou ainda uma relação mútua entre as expectativas do espectador e os 

elementos estruturais da obra. 

Estas proposições estão em consonância com os pensamentos de 

Jacques Aumont e Michel Marie, quando lembram que: 

 

“A palavra gênero, tirada do latim, sempre teve o sentido de 
‘categoria, agrupamento’; em filosofia, ela designa ‘a ideia geral de 
um grupo de seres ou de objetos que têm caracteres comuns’ 
(DHLF). Desde o século XVII, um emprego mais especializado é: ‘a 
categoria de obras que têm caracteres comuns (de enredo, de estilo 
etc.) (AUMONT & MARIE, 2003, p. 141-142) 

 

Em relação ao gênero e à identificação do público, deixando em 

segundo plano as características técnicas, não existiria uma grande diferença 

entre os filmes produzidos em Belém dos realizados em Hollywood, já que 

Luxardo tentou reproduzir na capital paraense o sistema que originou o cinema 

clássico norte-americano, e com isso produziu um ciclo permeado por cenas de 

aventura e pela vontade de entreter o público. 

O artigo “O cinema clássico hollywoodiano: normas e princípios 

narrativos”, do norte-americano David Bordwell, publicado originalmente em 

1985, consiste num estudo da narração clássica do cinema hollywoodiano, 

entre os anos de 1917 e 1960, onde podemos verificar as semelhanças 

narrativas com os filmes produzidos em Belém. Para Bordwell: 

 

“O filme hollywoodiano clássico apresenta indivíduos definidos, 
empenhados em resolver um problema evidente ou atingir objetivos 
específicos. Nessa sua busca, os personagens entram em conflito 
com outros personagens ou com circunstâncias externas. A história 
finaliza com uma vitória ou derrota decisivas, a resolução do 
problema e a clara consecução ou não-consecução dos objetivos. O 
principal agente causal é, portanto, o personagem, um indivíduo 
distinto dotado de um conjunto evidente e consistente de traços, 
qualidades e comportamentos. Embora o cinema tenha herdado 
muitas das convenções de caracterização do teatro e da literatura, os 
tipos de personagens do melodrama e da ficção popular são 
compostos por motivos, traços e maneirismos únicos”. (BORDWELL, 
1985) 
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A opção pelo cinema de gênero também está inserida no campo de 

estudo que se apresenta o conceito de cinema de Bordas, com destaque para 

a sintonia entre o ambiente ficcional e o ambiente real onde o filme foi 

construído, já que “os filmes periféricos de bordas, ainda que práticas situadas 

no território dos gêneros, não são apenas fruto da concepção de seus 

realizadores, mas sim de todas as circunstâncias que envolvem essa 

concepção.” (LYRA, 2009, p. 39) 

No caso específico da obra de Luxardo, as demais circunstâncias que 

envolvem a produção não dizem respeito apenas à precariedade técnica ou à 

deficiência de recursos para arcar com o custo ainda mais alto para se fazer 

cinema na Amazônia, mas sim com as próprias intempéries da floresta, do 

clima e do tempo comuns à região, sendo, por essa razão, uma produção 

concebida pela teimosia de seu realizador e construída sob a mutação estética 

do imaginário-realidade das terras paraenses.  

A estrutura híbrida e crua das imagens naturalistas presentes nos quatro 

filmes de ficção do ciclo amazônico de Luxardo também é o alicerce de filmes 

produzidos nos Anos 2000 na Amazônia, como Quero ser anjo (2000) de Marta 

Nassar, Açaí com Jabá (2000) de Alan Rodrigues, Marcos Daibes e Walério 

Duarte, e Chama Verequete (2002) de Luiz Arnaldo Campos e Rogério 

Parreira. 

Em “Quero ser anjo”, os personagens contracenam com pessoas 

comuns durante uma edição do Círio de Nazaré em Belém, incluindo a 

participação de uma das atrizes principais no verdadeiro carro de anjos usado 

durante a procissão para conduzir as crianças fantasiadas que representam 

promessas alcançadas pelos romeiros. O ator paraense Cacá Carvalho 

também se mistura aos milhões de fiéis que transitam pelas ruas da cidade 

durante uma das maiores manifestações religiosas do Brasil.  

As cenas em médios e grandes planos expõem a vontade da autora em 

mostrar mais que uma única célula dramática ficcional, utilizando a realidade 

da região como pano de fundo e como acontecimento que influencia na 

veracidade da história, na intensidade da cena, no alcance da emoção. A cena, 
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portanto, fica atrelada ao documento da realidade para ativar a alavanca da 

ficção. 

No filme “Açaí com jabá”, mais uma vez a capital paraense está presente 

em cena, ao visualizarmos as ruas do bairro cidade velha, característico por 

seus casarios antigos, seus botecos familiares, que reservam em seus 

cardápios o famoso ingrediente da dieta do paraense: o açaí. Os traços de um 

dos personagens principais, identificado por vestir a camisa do time de futebol 

Paysandu, contrastam com os que delineiam seu arquiinimigo acidental, um 

jovem forasteiro ávido por conhecer e experimentar uma cultura diferente da 

sua. 

Na película, estes aspectos da cultura paraense aparecem 

estereotipados, resignificados, transmutados em virtude do objetivo de entreter 

as massas, função habitual do gênero comédia. Durante o filme, o paraense é 

retratado como um invencível “Popeye” - o forte marinheiro do desenho 

animado -, e o açaí, o seu espinafre, que lhe proporciona força para lidar com 

os forasteiros. O filme pode ser classificado como um western cômico, 

pastelão, e acima de tudo, regionalista.  

Em “Chama Verequete”, apesar do preciosismo estético presente em 

virtude da narrativa poética, o filme também traz à tona a realidade das ruas, 

da emoção do carimbó, do povo paraense que valoriza e oficializa o Mestre 

como entidade cultural, ensejando a conotação de divindade, de intocável e 

superior, sentimentos evocados também pela força da construção harmônica 

das imagens. 

Além da estrutura imagética, as obras têm em comum histórias até certo 

ponto autônomas e universais, que se metamorfoseiam em manifestações 

culturais da Amazônia paraense, indicando uma mutação de gênero, onde as 

histórias são ficcionais, mas as suas construções utilizam-se de artifícios 

documentais para imprimir força, veracidade e empatia às tramas. 

Apesar dos filmes destacados possuírem qualidade técnica e terem sido 

exibidos em mostras e festivais de cinema e audiovisual, ainda assim estão à 

margem dos grandes circuitos exibidores, pois representam caboclos e 
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caboclas de uma região que vem sendo descoberta pela grande mídia apenas 

no século 21, quando o brega se tornou pop e a periferia do país uma das 

maiores promessas artísticas da inovadora cena contemporânea das artes 

integradas.  

Segundo Lyra, os filmes de borda são muito heterogêneos e podem 

assumir uma ou mais características variantes e oscilações, possibilitando-se 

uma mutação entre estes estratos que se intercambiam e se comunicam. Os 

filmes mainstream são aqueles feitos dentro de uma indústria, propriamente 

para o entretenimento, e que não detém traços artísticos determinantes, apesar 

de bem executados tecnicamente. Geralmente são comédias românticas e 

feitos para divertir as massas, a exemplo do sucesso de bilheteria da Globo 

Filmes, o longa-metragem “Seu fosse você” (2006), com Tony Ramos e Glória 

Pires.  

Além desta categoria, os filmes de bordas também podem ser produções 

realizadas ou “com a explícita intenção de ‘parecerem’ subculturais”, utilizando-

se de princípios técnicos para recriar ambientes de precariedade que 

corroborem como a narrativa do filme, construindo uma linguagem imagética 

que para muitos pode ser considerada arte e para outros, “lixo cultural”.  

Já Luxardo e sua produção estão contemplados na última subcategoria 

de linguagem descrita pela pesquisadora, pois acreditamos que o cineasta da 

Amazônia construiu filmes híbridos, que tentam ser produções de indústria, 

mas ao mesmo tempo estão fora do padrão exigido por não terem recursos 

financeiros para a atividade.  

Antes de decidir realizar filmes populares, sem pretensões artísticas, 

Luxardo idealizou e realizou “Um dia qualquer”, que tem argumento não-linear, 

é melancólico, marginal e ao falhar em quesitos técnicos acabou sendo 

classificado como uma audácia que não deu certo e transformou-se em 

experimentação gratuita, infrutífera. Foi um dos filmes mais esperados e 

anunciados nos jornais paraenses nas últimas décadas e o mais comentado, 

porém, não por sua linguagem e narrativa, mas pelo grande número de 

deficiências técnicas. 
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A experimentação de linguagem, ao tentar reproduzir um cinema 

clássico fora dos moldes da indústria, a busca por cenários, histórias e 

personagens que trazem à tona o regionalismo e a cultura do paraense. Todas 

estas características sugerem a formação artística das obras que compõem o 

ciclo amazônico, suas intenções, suas mutações e a hibridização constante dos 

formatos, privilegiando sempre as manifestações culturais existentes na 

realidade através de uma leitura teatralizada, transformando caboclos em 

superhumanos cinematográficos e a Amazônia, na maior Hollywood a céu 

aberto do Brasil. 

Para Lyra, apesar das subcategorias utilizadas para identificar as 

produções inseridas no conceito de Bordas, este tipo de filme caracteriza-se, 

prioritariamente, pelo hibridismo de forma e ideologia, fenômeno estético que 

também acomete os filmes do ciclo amazônico. 

 

“Filmes produzidos por sujeitos autodidatas e moradores de cidades 
pequenas ou de arredores das grandes capitais, lugares por onde as 
obras circulam com sucesso de público, verificando-se, a par disso, 
uma estrutura cinematográfica que foge aos padrões costumeiros de 
produção e de exibição, articulada sobre modos artesanais e 
independentes de realização, observando-se não apenas os parcos 
investimentos econômicos e esforços pessoais dos realizadores, mas 
também recursos técnicos precários, como a utilização de câmeras 
baratas, atores não profissionais, cenários toscos ou naturais, além 
de circulação caseira ou em salas quase sempre improvisadas” 
(LYRA, 2009, p. 35). 

 

Todos os filmes de Luxardo foram realizados no âmbito de uma semi-

indústria cinematográfica. As fitas mais tarde seriam rediscutidas e 

revalorizadas pelos próprios defeitos técnicos, quando a privação tornou-se a 

própria alavanca para a construção de um ciclo cinematográfico autêntico e 

moderno, povoado pelo imaginário popular e pelo artesanato explícito das 

imagens em movimento. 

Artesanato que inicialmente tinha o intuito de ser artístico, mas que se 

assumiria como filme de gênero nos três últimos filmes. Luxardo ainda 

anunciou como futura realização um filme que novamente seria rodado na Ilha 
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do Marajó e que se chamaria “As três dimensões de um homem”, porém, não 

chegou a ser realizado. Este último teria roteiro com base nas histórias escritas 

por Dalcídio Jurandir, autor de “Chove nos campos de Cachoeira”, livro escrito 

em 1941, que narra a história de Alfredo, um jovem morador da Vila de 

Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, que vive o cerne de uma problemática 

global: os efeitos da modernidade sobre comunidades tradicionais. 

“As três dimensões de um homem” seria a investida do cineasta em 

filmes de arte, que segundo ele, pudessem concorrer em festivais de cinema 

em todo o mundo e apresentar a cultura amazônica em lugares distantes do 

Brasil. Porém, Luxardo não conseguiu concretizar seus planos e finalizou sua 

carreira sendo o produtor de entretenimento para o povo que lhe acolheu. 
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CAPÍTULO 3  

 
CLOSE-UP: LUXARDO EM QUATRO LONGAS 
 

3.1 “Um dia qualquer”: sinfonia da melancolia 

 

Ver o filme Um dia qualquer, de Líbero Luxardo, é, antes de tudo, ter um 

encontro sensorial com a cidade de Belém no início da década de 60. É sentir 

sua essência através dos pontos turísticos ainda com traços originais 

preservados, observar o modo de vida da sociedade belenense, seja da 

meretriz que tenta vender o corpo ao marujo para conseguir pelo menos o 

cigarro, seja da abastada burguesia local que se diverte no balneário da Ilha do 

Mosqueiro em tardes regadas a champanhe e erotismo. 

Opto por utilizar o tempo presente para resgatar estas cenas, pois o 

filme se apega a ele como mote principal não só para nos mostrar a dor do 

personagem Carlos em seu flanar desesperado pela cidade que em tudo lhe 

lembra sua falecida esposa, Maria de Belém, mas também para nos apresentar 

histórias sem termos a impressão de que se passaram no passado, contudo, 

acontecendo no exato momento em que assistimos à película. Sua trajetória no 

presente apenas faz emergir outro presente simultâneo.  

As lembranças que lhe trazem agonia perpassam os 92 minutos de 

filme, alternando com cenas de alegrias que anunciam momentos de dor e 

angústia. O Cemitério da Soledad é o cenário do encontro entre Carlos e Maria 

de Belém e também da separação entre os dois.  

A primeira lembrança de Carlos acontece ao sair do cemitério no tempo 

presente. Ele segue, juntamente com outras pessoas, em um cortejo que 

temos a impressão de ser o de Maria de Belém, mesmo que em nenhum 

momento tenhamos visto sua presença. A cena é curta, mas nos possibilita 

uma aproximação empática com o sofrimento de perda do outro. Em seguida, 

no caminho de saída do cemitério ele esbarra em uma bela moça e os dois 
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trocam olhares. A ação nos indica didaticamente que estes personagens terão 

um relacionamento amoroso.  

A morte, representada inicialmente pela imagem do cemitério, e que 

nesta cena é o pano de fundo da ação principal, influencia diretamente a 

produção de sentido na representação do casal e na sua representatividade na 

trama, pois provoca uma série de combinações que podem desencadear tanto 

uma sensação de opção pelo grotesco e pela morbidez da própria vivência 

humana, uniformizados narrativamente em forma de melancolia, que segundo 

Freud (1996, p. 251) “é a reação à perda do objeto amado”, como na singela 

lógica dramatúrgica de inserir um elemento capaz de ser mais que um tema 

norteador do filme, desencadeando-o e finalizando-o, neste caso, a morte.  

Portanto, a primeira cena corresponde ao tempo passado, ao tempo 

lembrado por Carlos, onde ele ainda contracena com sua falecida esposa 

Maria de Belém. Já a segunda, está situada no presente, onde vive um homem 

desolado pela perda de seu grande amor. Porém, a alternância entre o 

passado e o presente nos provoca questionamentos sobre o próprio tempo no 

filme e como ele pode ser construído no roteiro e posteriormente na tela. O 

teórico de cinema Noël Burch, provoca nossa concepção de tempo ao afirmar 

que “O espaço é uma sucessão de fatias de espaço e tempo” (1992, p. 36).  

Neste caso, pressupomos que o espaço de “Um dia qualquer” construído 

por Luxardo representa um universo que aprisiona não apenas fragmentos 

espaço temporais de acontecimento vividos pelo personagem-observador, mas 

um composto que contém recortes de vivências, unidas simultaneamente pelas 

lembranças do personagem principal e pelos espaços simbólicos da cidade de 

Belém.  

O entrelaçamento narrativo entre as ações vividas/lembradas no 

presente desencadeiam uma universalização da dor vivida pelo homem, que 

passa a observar outras vidas para esquecer a sua própria. Essas ações 

compõem a subjetividade de um personagem melancólico em pleno estado de 

devaneio, preso à solidão do presente e na felicidade de um passado que não 

consegue mais ser convincente o suficiente para mantê-lo no mundo. O 

presente e o passado estão tão fortemente representados, que em 



76 
 

determinados momentos abandonamos a ideia de identificar os flashbacks e 

passamos a assumir apenas a dor no tempo presente.  

Porém, a intensa alternância entre o flanar presente e as lembranças 

acabam por confundir o entendimento lógico dos tempos, provocando o 

questionamento se realmente há a separação entre o passado e o presente ou 

se o tempo existente no filme é, sobretudo, emocional, propositalmente 

cedendo espaço para interpretações menos rígidas e mais imaginárias. 

Para identificarmos o passado e o presente no filme “Um dia qualquer”, 

inicialmente direcionaremos nosso olhar para os elementos internos da obra, 

como seus personagens, continuidade e os cenários onde as cenas 

acontecem. Se dentro do cemitério o personagem Carlos aparece de terno azul 

marinho na cena onde encontra Maria de Belém, pressupomos que se trata do 

passado, já que o enredo do filme se desenrola a partir da cena inicial onde 

Carlos vestido de terno amarelo vaga por Belém em um dia qualquer e vivencia 

cenas banais e geniais do cotidiano generalizante. Ou seja: de terno amarelo 

ele está no presente a vagar pelas ruas de Belém e de terno azul marinho está 

a lembrar-se de sua vida no passado ao lado da esposa.  

Porém, apesar de nos sugerir que o figurino de Carlos seria um índice 

de tempo na construção da história, essa relação se confunde com o passar do 

filme. A não repetição do figurino para denotar o tempo, o rompimento da lógica 

de compreensão da história e suas ações pode ser classificada como um ruído 

entre artista e público, entre cineasta e plateia. Consequentemente, a 

contradição entre o que se espera da obra e o que ela proporciona pode fazer 

de Luxardo um artista indeciso e descuidado ou audacioso e criativo.  

Talvez o apelo sentimental das películas tenha amenizado suas 

debilidades técnicas, também fruto da essência de um cinema naturalista20 

almejado por Luxardo, e direcionado à atenção do público para as imagens que 

o filme apresentara. Era a primeira vez que os filmes paraenses não tinham 

narração, a exemplo dos Cine Jornais21 produzidos por empresas de televisão 

                                                           
20 Para Luxardo, Cinema naturalista seria aquele realizado apenas por equipes técnica e artística 
compostas apenas por pessoas locais. 
21 O cinegrafista Milton Mendonça foi o mais importante produtor de Cine Jornais do Estado do Pará, 
chegando a produzir dezenas de noticiários para veiculação nos cinemas da cidade de Belém na Década 



77 
 

e produtoras do Pará, que se dedicavam à cobertura de eventos. Além disso, 

em “Um dia qualquer” o Estado é inserido definitivamente no mercado 

cinematográfico nacional e o cinema passa a fazer parte do cotidiano de 

paraenses ainda desacostumados à prática de ver filmes.  

Os atores, todos locais, tinham traços físicos, sotaque e intimidade com 

Belém, assim como a equipe técnica responsável pela produção, quase sem 

nenhuma experiência na área. Apenas Luxardo já havia participado de outras 

produções de cinema, mas esta era a sua primeira experiência de longa-

metragem de ficção em Belém.  

Logo nos créditos, o cineasta agradece aos personagens que 

participaram do filme. Junto aos atores amadores, também estão os nomes de 

instituições que representaram a si próprias, como acontece na cena em que 

os bois de rua se apresentam na Praça do Carmo em Belém. Os grupos que se 

apresentaram nas gravações estavam interpretando seus próprios papéis, 

portanto, transportando os espectadores do campo da ficção para o campo do 

documentário. O mesmo acontece quando vemos o Círio de Nazaré, a berlinda 

com a santa e os pagadores de promessas juntos na corda. São manifestações 

existentes na realidade e que continuariam a existir mesmo que o filme não 

tivesse sido realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Romeiro interagindo com os 
participantes do Círio. 

2. Imagens documentais do Círio de 
Nazaré compõem o filme. 

 

                                                                                                                                                                          
de 60, através de sua empresa produtora, Jussara Filmes. Os filmetes destacavam acontecimentos sociais, 
culturais e políticos do Estado. 
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O lugar marcado para o primeiro encontro entre Maria de Belém e Carlos 

é o Mosqueiro. Trata-se de uma ilha balneária, distrito de Belém, que por 

muitos anos foi local de veraneio para os belenenses mais abastados 

passarem as férias. A cena em que o casal sai de mãos dadas até o ônibus 

que os levará do Vapor do Mosqueiro22 até a praia é uma demonstração da 

experiência de Luxardo no cinema.  

No memento em que os dois passariam pela câmera, que os espera em 

ponto fixo aguardando sua passagem, tempos a impressão que as mãos 

unidas dos personagens atingirão a lente, porém, fragmentos de segundo 

antes da colisão Luxardo faz um corte e dá sequência com um contra plano23 

que nos dá a impressão de que os dois passaram através da câmera.  

Este recurso estilístico apesar de estar diretamente relacionado à 

intensão estética do diretor, também mantem-se fundamentado nas bases 

ideológicas de produção sustentadas por Luxardo na maioria de suas 

produções, já que o diretor sempre teve predileção ao Neorrealismo italiano. 

Neste caso, a impressão de subtração do aparato técnico de captação da 

realidade lhe possibilitou a construção de uma sequência mais natural, 

encobrindo sua origem ficcional e atribuindo-lhe aspecto documental.  

Os dois seguem até o ônibus, porém não os acompanhamos. No início 

da cena ficamos confusos sobre a origem das vozes que seguem em out-over: 

se partem de Carlos e Maria de Belém ou de outro casal, já que são muito 

parecidas. Aos poucos, vamos identificando elementos que desfazem esta 

confusão, que acredito ser proposital, pois se assemelham com estratégias 

narrativas que estarão presentes nos próximos filmes a serem analisados. O 

elemento que mais colabora para essa diferenciação é a personalidade 

construída através dos diálogos e das atitudes executadas pelo novo casal. O 

homem tem uma fala mais cadenciada e menos séria que a de Carlos e a 

mulher não demonstra a timidez e o recato presentes em Maria de Belém.  

                                                           
22 Antes da construção da Ponte A ponte Sebastião R. de Oliveira, hoje o principal acesso à Ilha, todo o 
deslocamento era realizado somente por navios movidos à vapor, como o “Gaivota”, que figura no filme 
de Luxardo. 
23 Contra plano é um outro ângulo usado para retratar com mais precisão o contexto visual em que uma 
cena acontece.  
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A dúvida se extingue quando o plano da câmera fica mais aberto e então 

podemos confirmar que se trata de duas pessoas ainda desconhecidas que 

bebem uma garrafa de champanhe dentro de um carro, o mesmo que nos foi 

apresentado logo na saída do casal do trapiche do Vapor do Mosqueiro. Em 

decorrência da poeira provocada pelo ônibus que segue à frente na estrada, o 

carro desvia por um pequeno ramal e acaba batendo em uma árvore. Neste 

momento temos a certeza que trata-se de uma sub-estória, pois o modo como 

a pequena trama foi construída não permite que ela faça parte das lembranças 

de Carlos, já que ele não a presenciou. 

O casal que agora acompanhamos chama a atenção por motivos 

extrínsecos e intrínsecos à obra. Ele, louro de olhos claros e ela uma típica 

morena amazônica com traços negros e indígenas, são a combinação óbvia de 

um imaginário erótico fortalecido pelas histórias que envolvem relações afetivas 

entre europeus e mulheres indígenas, muitas delas violentadas sexualmente 

em suas aldeias quando os expedicionistas visitavam a região, e tantas outras 

que vêm nos traços exóticos uma maneira de atrair as atenções dos homens 

europeus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Personagem deslumbrado com a 
cena exótica. 

4. Strip Tease na beira do igarapé.  

 

Ela tenta atraí-lo para um banho de igarapé com uma dança sensual ao 

som de Carinhoso, música de Pixinguinha, que toca no pequeno rádio de pilha 

que segura ao pé do ouvido. Depois de idas e vindas, resolve seguir com o 
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plano de atraí-lo até o igarapé. A sequência, que segundo o próprio Luxardo, 

tornou-se a primeira cena de strip-tease do cinema brasileiro, tem duração de 

aproximadamente 10 minutos que passam despercebidos por conta do 

magnetismo que a construção de sedução emana. Momentos de brilhantismo 

estético e outros, nem tanto, como a exacerbação do apelo sexual quando o 

diretor opta por um big close das nádegas da morena rebolando ou pelos 

excessivos erros de ângulo e corte que desnorteiam o espectador mais atento. 

Ao final da sequência, ela está totalmente despida e ao longe 

observamos correr para o igarapé. O som da água indica que ela está no 

igarapé. Poucos minutos depois, uma grande chuva se anuncia e os dois 

correm pelo bosque até o carro para protegerem-se. O percurso é todo 

executado em “câmera subjetiva”, ou seja, o cinegrafista age como se a 

câmera fosse o olhar do personagem, e, portanto, tendo de executar ações a 

serem e movimentos feitos por eles. O efeito proporcionado se aproxima do 

presenciamos no cinema produzido pelo cineasta dinamarquês, Lars Von Trier, 

idealizador do movimento Dogma 9524, que realizava filmes com poucos 

aparatos técnicos, utilizando luz natural e potencializando os efeitos da câmera 

para construir uma narrativa atraente e densa. 

A cena se encerra com o apito que acusa a saída do Vapor do 

Mosqueiro. Este é o sinal que nos transporta novamente aos devaneios de 

Carlos e faz com que abandonemos a fortuita estória do casal aventureiro. De 

volta ao flanar do caminhante solitário, o cineasta volta a nos apresentar 

retratos da cultura local, do mesmo modo como nos delineou a Ilha do 

Mosqueiro através dos seus atrativos naturais, que incluem, dentre outras 

coisas, a beleza da própria mulher amazônica.  

O estilo narrativo inserido por Luxardo, que transforma histórias 

ficcionais em filmes de valor documental, em alguns momentos, chega a beirar 

o propagandismo, enfatizado pela inserção repetitiva de informações 

socioculturais de ambientes turísticos da cidade de Belém.  

                                                           
24 Dogma 95 é um movimento cinematográfico internacional lançado a partir de um manifesto publicado 
em 13 de março de 1995 em Copenhague, na Dinamarca. Os autores foram os cineastas dinamarqueses, 
Thomas Vinterberg e Lars von Trier. O manifesto tem cunho técnico e pretende dar aos filmes um 
aspecto mais realista. 
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Um exemplo dessa propensão publicitária pode ser percebido na cena 

que mostra Carlos e Maria de Belém chegando ao Museu Emílio Goeldi. O 

local nos é introduzido em sequência durante viagem de ônibus, onde Carlos 

convida a então namorada para ir ao Museu. Em seguida, o casal chega ao 

local que tem intensa movimentação. O passeio é curto, mas cumpre o seu 

papel de divulgar as atrações naturais contidas no local, ressaltando 

consequentemente sua imagem institucional. O cinegrafista extrapola seu 

campo visual para movimentar a câmera e, com dificuldades, tenta enquadrar a 

fachada do Museu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fachada do Museu Paraense 

Emílio Goeldi. 

6. Carlos e Maria de Belém passeiam 

no Museu. 

 

Dentro de um táxi, Carlos pede ao motorista que o leve ao Forte do 

Castelo, ambiente público cultural com acesso a orla para o Rio Guamá. E 

mais: quando Carlos presencia o transe de uma mulher no terreiro de 

umbanda, estava contracenando com pessoas do terreiro interpretando suas 

funções do cotidiano religioso. Os agradecimentos para estes personagens 

estão nos créditos iniciais do filme ao babalorixá Raimundo Silva e seu 

Terreiro.  

Nos impressiona a capacidade de envolvimento que os filmes e seus 

atores provocaram nos papéis reais. Quando a mulher possuída por um 

espírito no ritual de umbanda fica com os seios à mostra, uma das ajudantes 

do terreiro tenta cobrir o busto da atriz que simulava estar fora de seu controle. 

Houve uma indicação de direção que ela não devesse tentar cobri-la outra vez 
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e então ela não interfere enquanto a atriz é o foco principal das atenções. 

Assim que ela volta em si, a mulher a tira do salão e cobre seus seios, como 

indicativo de uma ação que faria na realidade. 

Quando nos deparamos com situações onde realidade e ficção 

interagem entre si, temos a presença de um gênero que começou a ser usado 

e estudado mais intensamente em meados do século 20. O Docudrama, como 

ficou conhecido, é um gênero cinematográfico que mistura universos reais e 

ficcionais, geralmente impulsionados por conflitos externos à realidade, 

capazes de nortear e potencializar ações e enredos do cotidiano para alimentar 

suas narrativas.  

Desde modo, destacamos a cena do terreiro de umbanda em que a atriz 

dita as performances dos personagens reais à medida que provoca um 

movimento de interação entre todos que participam da sequência. Arriscamos 

dizer que há uma influência mútua entre os personagens, sejam estes reais ou 

ficcionais, pois a atriz terá maiores possibilidades de alcançar a 

verossimilhança proposta ao dialogar com os próprios autores das referências 

que estão sendo apresentadas em cena. 

O bailado das mulheres no terreiro e a indumentária fidedigna nos 

transportam para um universo onde a invenção não é cogitada. Os batuques e 

as cantigas gravadas em som direto são ouvidos por nós como se 

estivéssemos na ação, e, de fato estamos, quando nos dispomos a aceitar a 

realidade retratada como sendo uma realidade existente e não inventada. Esta 

engenharia sensorial assume os moldes de um recurso chamado Efeito 

Kuleshov25, capaz de potencializar sentimentos e percepções através da 

montagem consciente de elementos causais com a intenção de construir seus 

efeitos sem que estes estejam explícitos didaticamente na obra. 

Durante o ritual, a atriz encena um processo de possessão espiritual. 

Outros atores já estão distribuídos pelo terreiro, inclusive Carlos, atraído ao 

ouvir no ônibus a conversa entre dois garotos, que anunciam: “nesse terreiro 

                                                           
25 O “Efeito Kuleshov” foi criado em meados dos anos 20 pelo cineasta russo Lev Kuleshov, também 
teórico e professor da Escola de Cinema de Moscou. A prática consistia na justaposição de planos, para 
obter nova significação. 
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tem macumba da boa!”. E o bailado dos integrantes do terreiro é mostrado com 

habilidade, pelo ainda inexperiente cinegrafista Fernando Melo. Os movimentos 

de câmera são precisos e dialogam com a temática exposta, ao contrário de 

cenas extremamente truncadas, com falhas claras em suas execuções. 

A atriz, já em transe no meio da roda que se formou no terreiro, inicia 

uma dança frenética, que se finda quando ela tira a blusa e fica com os seios à 

mostra. Seja com a intenção de chocar ou apenas de evidenciar aspectos 

socialmente reprimidos, a fluidez demonstrada por Luxardo ao abordar temas 

polêmicos, como a morte, a nudez e o repúdio ao fanatismo religioso, tem 

conseguido, ao longo da película, apresentar retratos despidos de preconceitos 

e audaciosos para serem vistos por uma tradicional sociedade paraense do 

início da década de 60, orgulhosa por preservar o clássico preceito da ‘moral e 

os bons costumes’, desde que não prejudicasse seus interesses. 

A opção por trazer à tona elementos marginais e culturalmente excluídos 

evidencia um traço estético pessoal do cineasta, que influencia a composição 

geral da película e neste caso, passa a contar não apenas uma história, mas 

casos ficcionais baseados em histórias reais, que têm com base contextual a 

sociedade paraense, sobretudo, abordando suas descrenças e seus repúdios, 

porém, encenados em suas mais belas paisagens.  

A atração pelo grotesco suscitado pelo filme desconcerta o espectador e 

reforça o caráter documental-sensorial percebido por eles, em contraponto com 

suas próprias ideologias, criando um ambiente interno de desconforto e deleite.  

Os erros de corte, de enquadramento e equívocos na escolha de 

ângulos e movimentos de câmera, assumem um papel secundário em grande 

parte da película, por serem também elementos ratificadores de uma estética 

do improviso, suja, problemática e real. 

É importante provocarmos a existência de duas realidades presentes no 

filme. Uma delas se refere ao conteúdo extraído da realidade, decodificado e 

posteriormente apresentado na tela. O outro, corresponde ao próprio processo 

cinematográfico, drasticamente explícito cena-a-cena nas peculiares atuações 

dos não-atores, nas truncadas cenas externas e nos ruidosos arranjos 
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percebidos na montagem final. Portanto, há duas realidades vivas na obra, que 

mostram Belém, sua sociedade e a cultura produzida por ela, mas também as 

dificuldades de se realizar uma produção cinematográfica na Amazônia, 

utilizando tudo o que estivesse disponível ao seu realizador. Deste modo, 

ocasionou-se a criação de uma metalinguagem, onde o filme e seu processo 

de construção se fazem presentes e influenciam o rumo da história sentida pela 

plateia. 

De volta ao terreiro, quem dita o ritmo da cena é o babalorixá 

interpretado por Cláudio Barradas, ator do teatro paraense. Aliás, Barradas é 

um dos poucos integrantes do elenco que tem experiência como ator. Sua 

interferência na cena é marcada por uma atuação menos sutil e mais 

performática, assemelhando-se aos movimentos corporais e vocais executados 

no teatro. Ao dar vida a um médium que acaba de “receber” o Tranca Rua26, 

Barradas cria uma alegoria para tornar mais acentuada a presença do mal na 

figura do próprio demônio.  

No mesmo espaço, também interage um romeiro interpretado por 

Eduardo Abdelnor, este, executando sua primeira aparição no cinema. O 

personagem já havia sido introduzido na história momentos antes, quando ao 

vagar pela Praça Batista Campos, é apedrejado por garotos de rua. Ele carrega 

um cartaz que pede a paz no mundo, discurso reforçado no diálogo com Carlos 

e Maria de Belém, quando este se apresenta mensageiro da palavra de Deus. 

O discurso melodramático que ouvimos neste momento transforma-se em 

ironia quando o romeiro, que ora apresenta-se como enviado de Deus, aparece 

inexplicavelmente no terreiro de umbanda, dançando perturbado com as mãos 

na cabeça e agredindo outros participantes. 

Ao colocar o babalorixá e o romeiro em contracenação, Luxardo deixa 

nítida sua intenção em provocar um embate alegórico entre o bem e o mal, já 

que o romeiro autointitulou-se enviado de Deus e o babalorixá é aclamado 

pelos participantes do ritual como o enviado do Diabo. “Quem baixou foi o 

Tranca Rua. Dizem que ele é o próprio demônio!”, ressaltam os dois garotos 

                                                           
26 O Tranca Rua, também conhecido como “O guardião dos caminhos”, é uma entidade cultuada nas 
religiões africanas, sobretudo nos rituais de Umbanda e Candomblé.  
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curiosos que assistem à sessão. Porém, o embate entre o bem e o mal não se 

concretiza nem no aspecto dialético, nem no artístico.  

Apesar da proximidade entre os dois, não há interação que justifique 

dizer que o tema chegou a ser abordado no filme. Tudo transcorre em virtude 

do registro do próprio encontro, permanecendo apenas na intenção de 

confrontar conceitos pré-estabelecidos sem alcançar embates mais complexos 

e problematizantes dos personagens que foram socioculturalmente 

condicionados a representar o bem e o mal, a respeito da religião católica e 

das manifestações religiosas originadas da cultura africana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Romeiro surge atormentado 8. Ator Cláudio Barradas encena 

Tranca Rua alegórico. 

 

Na continuação da mesma temática envolvendo o mal e o bem, temos a 

interferência dos mortos em ações que têm implicação no presente, na vida de 

carne e osso. Ainda no terreiro, Tranca Rua apresenta o filho ao espírito do pai 

morto, neste momento, encarnado em um dos umbandistas. O rapaz reclama a 

falta de consideração do pai em morrer e não lhe deixar nenhuma herança. 

Sem outra saída visível, o garoto pede-lhe a sua mortalha27.  

Na cena seguinte, Luxardo mais uma vez provoca uma discussão sobre 

religião, reiterando a forte vocação da cidade para cultos religiosos. Logo no 

início da cena que introduzirá uma longa sequência dentro da igreja, 

percebemos se tratar de um lugar que existe na realidade. Trata-se da Igreja 

                                                           
27 Mortalha é uma vestimenta utilizada para envolver as pessoas mortas e prepara-las para o sepultamento. 
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de Nossa Senhora do Carmo, localizada no Bairro Cidade Velha, em Belém. O 

garoto está vestido com a mortalha e carrega uma urna funerária.  

Ele adentra a igreja e aloca a urna próxima ao altar. Alguns romeiros 

estão ajoelhados fazendo suas orações. Ao primeiro sinal de que estaria 

sozinho, o rapaz entra na urna e observa sorrateiramente a movimentação da 

igreja. Quando a igreja é fechada ele aproveita para roubar castiçais de prata, 

as coroas das imagens de gesso do altar e as doações dos fiéis, colocando 

todas as peças dentro da urna.  

Ao sair da igreja, o rapaz se depara com a vinda do padre responsável 

pela paróquia. Eles se cruzam no trapiche do Porto da Palha, que até hoje 

funciona próximo à igreja do Carmo, o garoto indo em direção ao barco e o 

padre retornando. Ao chegar à igreja o sacerdote começa a sentir a falta de 

alguns objetos, inclusive das peças que estavam no altar. É quando encontra 

um bilhete que diz: “Santo não precisa de luxo”. 

Estas mensagens fazem parte da fala do próprio autor, que no decorrer 

do filme apresenta pequenas teorias sobre religião, morte, dor e sobre a paz. 

Dentro de um ônibus, um passageiro lê as manchetes de um jornal. Carlos e 

Maria de Belém observam o texto e iniciam uma pequena discussão, não sobre 

a luta pela exploração da Lua, como diz a manchete, mas sobre a ganância do 

homem em querer conquistar mais um espaço no universo. O diálogo entre o 

casal soa vazio e desconectado das complicações políticas e internacionais 

que o assunto poderia suscitar. Ao contrário de uma abordagem mais séria e 

condizente com a personalidade do personagem Carlos, Luxardo prefere optar 

por um tom de humor que não chega a se concretizar.  

Do mesmo modo, o humor também é introduzido em outros momentos 

da película, a exemplo da festa em que Carlos e Maria de Belém observam 

uma jovem a dançar sozinha no salão. Os comentários sobre a moça incluem 

desde uma análise formal a especulações sobre o que estaria ela a fazer na 

festa. O momento é um retrato detalhado da moda feminina na época, com 

seus vestidos cheios de babados e os cabelos estruturados, que realçavam a 

beleza das mulheres a requebrarem-se no salão ao som do maxixe. Aliás, a 

música é um aspecto muito valorizado no filme, que em uma das cenas tem a 
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maestrina Marina Monarcha e o violonista Sebastião Tapajós apresentando a 

canção Tamba-Tajá, composição do maestro paraense Waldemar Henrique, 

conhecido no Brasil e internacionalmente por suas composições arrojadas 

inspiradas no cotidiano amazônico.  

A moça que bailava no salão acaba sendo violentada por um integrante 

de um grupo de jovens que a observa na festa, porém, mais uma vez, Luxardo 

desvia os caminhos de Carlos e Maria de Belém do acontecimento violento, 

dando segurança e induzindo o espectador à certeza de que nada de mal 

poderia desunir o casal feliz, porém, a história toma um caminho 

surpreendente.  

 Tudo estava dando certo na vida do casal, principalmente quando Carlos 

descobre que será pai. A mulher dedicada e meiga que recebe o marido 

envolta em uma bela camisola branca de seda, a casa de classe média e a 

liberdade para viver a passeio com a amada, são características que 

constituem o estereótipo do perfeito casal burguês e nos levam a crer que os 

dois pudessem ter um final feliz, apesar de sabermos da melancolia de Carlos 

pela morte de sua esposa, a qual só teremos a real certeza de que está morta 

no final do filme. 

A causa da fatalidade também segue a fórmula narrativa concretizada 

por Luxardo nas sequências anteriores, ou seja, inclui exacerbação de 

características socioculturais de Belém, destacam ambientes reais, contam 

com uma rica participação popular e uma inconsistência dramática que 

continua a surtir efeito contrário a sua associação à uma possível debilidade 

técnica, pois explicita o exercício do cinema como suporte transmissor de um 

código passível de várias interpretações. 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Diretor opta por divulgar 

manifestações da cultura local. 

10.  Carlos e Maria de Belém assistem 

à apresentação dos Bois. 

 

Os bois-bumbás de rua Nôvo Querido e Boi Brilhante, que recebem 

agradecimentos nos créditos do filme, dispõem de tempo suficiente para uma 

apresentação completa ao som de toadas compostas por Bruno de Menezes, 

paraense que chegou a ser presidente da Academia Paraense de Letras e que 

levou para suas poesias as referência da cultural popular local. A apresentação 

na praça incluía, além das canções, o desfile do boi, demonstração de 

coreografias e colaborava para a construção dramática de um dispositivo que 

provocaria a inusitada morte de Maria de Belém. Devido ao embate entre os 

dois bois-bumbás e a suposta vitória de um deles, uma multidão acaba se 

chocando com os prováveis adversários. Neste momento, Maria de Belém, que 

assiste à apresentação, é atingida e pisoteada pela multidão.  

No final, Carlos volta ainda a vagar pela cidade. O som da viatura de 

polícia que chega à praça para acabar a confusão é o mesmo que parte da 

viatura dos bombeiros, que vem em alta velocidade. Os dois tempos, presente 

e passado, se entrelaçam na vida de Carlos através do som da sirene, ícone 

integrante da lembrança do momento em que Maria de Belém perdeu a vida. 

Carlos, despercebido, ao atravessar a rua é atropelado pela viatura e morre, 

para a surpresa de espectadores que não acreditavam ser possível um número 

tão grande de acontecimentos marcantes em apenas um dia.  

As lembranças de Carlos dão conta de diversos compromissos tão 

amplamente divulgados pelo cineasta Líbero Luxardo, que através de 
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entrevistas sempre demonstrou sua vontade de conceber uma obra fílmica que 

aprisionasse os mais diversos símbolos da cultura paraense, o que podemos 

incluir não só as manifestações populares e folclóricas, mas também os pontos 

turísticos e monumentos da arquitetura na cidade de Belém, a exemplo do 

mercado do Ver-o-Peso, do Museu Emílio Goeldi e a Ilha de Mosqueiro. 

A cidade de Belém, particularmente, pode ser considerada mais um 

personagem da trama, pois atua de maneira direta na construção da 

ambientação cênica e histórica da trama criada e dirigida por Luxardo. Por tudo 

isso, “Um dia qualquer” é um registro inegável da cidade e da cultura local na 

década de 60, um panorama visual que nos possibilita acompanhar as 

mudanças que ocorreram naquela época até os dias atuais. 

Por seu caráter documental, ao analisar o filme nós não colocamos em 

primeiro plano as opções estéticas do autor, mas sim suas intenções 

narrativas, atentando para o enredo do filme e não para as peculiaridades 

técnicas. Fazer o contrário seria correr o risco de punir a produção sem levar 

em consideração o contexto que ela foi realizada e a sua importância em um 

cenário audiovisual quase inexistente na cidade de Belém e no Estado do Pará.  

Por esse motivo, “Um dia qualquer” cumpre mais apropriadamente seu 

papel documental, que ficcional, eternizando pessoas, lugares e costumes e 

não personagens que ficarão marcados em nossas lembranças. O mocinho 

Carlos e a singela Maria de Belém não nos disseram verdades que tocassem 

nossas ideologias, mas nos levaram a lugares que representam muito para a 

cultura paraense. O drama em suas vidas não colaborou para nos provocar 

reflexões existenciais, mas foi fundamental para nos conduzir por caminhos 

marginais e excêntricos de bares, becos e ramais onde nosso olhar jamais 

vislumbrou penetrar. 
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3.2 “Marajó, barreira do mar”: enciclopédia fílmica da Amazônia paraense 

 

Digno de um épico, o filme começa ao som de uma orquestra que 

desempenha uma peça triunfante. Na tela, vemos os letreiros que apresentam 

uma equipe técnica pequena, composta por pessoas que nunca haviam 

participado de qualquer produção de cinema, com exceção do diretor de 

fotografia Fernando Melo, com o qual o cineasta Líbero Luxardo já havia 

trabalho em seu primeiro longa-metragem, “Um dia qualquer” de 1962, sendo 

esta a primeira experiência cinematográfica de Fernando. Alguns atores 

também já tinham trabalhado com Luxardo em seu primeiro longa de ficção no 

Estado, como os paraenses Lenira Guimarães, Eduardo Abdelnor e os mais 

experientes Cláudio Barradas e Maria Gracinda, todos pertencentes ao 

movimento de teatro local.  

As ilustrações no início do filme nos apresentam fragmentos da estória a 

seguir. São elas também, as primeiras a corroborarem com os auspícios desta 

análise, que mesmo Líbero Luxardo direcionando seu olhar para as paisagens 

naturais amazônicas, são as pessoas que conduzem e dão movimento à 

narrativa de sua obra fílmica. As figuras mostram belos igarapés e ao mesmo 

tempo uma mulher com traços indígenas a se banhar; vemos um búfalo 

“encantado” e um vaqueiro que monta corajosamente; a imensidão do rio 

Guamá, que banha Belém, ao mesmo tempo em que um pescador tira seu 

sustento das águas; apresenta-nos também uma densa floresta e ao chão uma 

mulher que repousa.   

Supostamente com a intenção de reforçar o carácter realístico e natural 

da Amazônia retratada por ele, Luxardo deixa claro que todas as cenas deste 

filme foram rodadas na fazendo do Livramento na Ilha de Marajó, de 

propriedade do senador Antônio Martins Junior da União Democrática Nacional 

(UDN), partido conservador que na época se opunha à política e à figura de 

Getúlio Vargas. Em 1964, ano em que o filme foi rodado, a UDN foi extinta pelo 

golpe militar.  
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 O filme começa com a observação frontal de um avião em pleno voo. 

Esta imagem inicial nos antecipa os planos de visão aérea de rios amazônicos, 

com ênfase em seu gigantismo e sinuosidade. De cima, somos convidados a 

observar a Ilha do Marajó e a cidade de Belém, como em visão subjetiva de 

algum passageiro dentro do avião, porém, ainda não sabemos quem é este 

observador na trama. Junto à narração em off ouvimos o instrumental de 

Uirapuru (1934), composição do Maestro paraense Waldemar Henrique, 

ambos, ícones da música na região. 

A narração em tom ufanista, aos moldes do cinema clássico, segue:  

 

“A ilha é como a semente alimentada e fecundada pelo próprio rio, que 
parece envolvê-la com amor, mas também a castiga com inclemência nas 
suas grandes e periódicas enchentes. Porém, encharcada ou ressequida, a 
terra luta para sobreviver e se impor no reino das águas, abrolhando 
lentamente sobre o guante telúrico que lhe define a estrutura insular.  

A Ilha de Marajó situa-se no delta do maior rio do mundo: o rio das 
amazonas, cuja extensão lembra o mar, mar de águas doces... Soberanas... 
Atravessando o continente. Bem próximo está Belém, capital do Pará, a 
brasileiríssima cidade das mangueiras, hoje marco de extraordinário 
progresso. Aqui começa a história. Um tema simples, que objetiva mostrar 
hábitos e costumes da estranha e fascinante Ilha de Marajó”. 

 

 Trata-se, portanto, de informações para situar geograficamente o 

espectador, apresentando-lhe não só características estritamente geográficas, 

mas traçando um possível panorama emotivo e dramático que constitui o 

imaginário amazônico, território de lendas e histórias situadas na crença do 

encantado. São estas características consideradas partes fundadoras de uma 

definição mais aproximada do que seria a região amazônica para o professor e 

poeta João de Jesus Paes Loureiro, ou seja, a união entre a realidade e o 

imaginário. 

 A narração estabelece aspectos fundamentais para esta análise, já que 

nos interessamos pela maneira como o autor se apropriou da paisagem 

amazônica para traduzir nas telas suas impressões sobre os hábitos e 

costumes amazônicos. Além disso, acreditamos que o narrador personifica as 

intenções e ideologias de Líbero Luxardo quando chegou à região para fazer 
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cinema na Amazônia. Através da narração, o cineasta exerce sua polifonia 

conceitual, seu poder como criador e diretor de uma história idealizada por um 

paulista, numa época marcada pelos discursos de internacionalização da 

Amazônia. 

 Nesta apresentação, apesar da voraz influência euclidiana em subtrair o 

homem, minimizar suas ações e consolidar a história de soberania e pujança 

da geografia da região e seus aspectos climáticos, o cineasta deixa implícita a 

presença humana quando utiliza no roteiro expressões condizentes a ações 

executadas pelo homem. A vontade não concretizada de tornar a película 

naturalista o a metamorfosear características humanas tanto para o rio, “que 

parece envolvê-la com amor”, e para a terra, a qual “luta para sobreviver e se 

impor no reino das águas”, ambas, situações pertinentes a agentes humanos. 

Os adjetivos que se seguem reforçam a visão do cineasta em exaltar as 

belezas naturais, a geografia e o exotismo das terras amazônicas, com ênfase 

em demonstrar sua grandeza, ao dizer que ela “situa-se no delta do maior rio 

do mundo”, e ainda, ao chamá-lo de Rio das Amazonas, ignorando a 

denominação correta de Rio Amazonas, face ao seu intuito recorrente de 

reforçar o mito e o exotismo de histórias herdadas dos tempos dos viajantes28. 

Além disso, vê-se mais uma vez a presença de um suposto ufanismo na 

palavra soberano, recorrente em discursos políticos e que na obra é 

responsável pelo tom propagandista, proporcionando aos espectadores o 

sentimento de supremacia, autoridade e poder de que gozaria a região apenas 

por seus aspectos geográfico-naturais. 

Luxardo também nos apresenta a capital do Estado, a cidade de Belém, 

adjetivando-a com informações que pretendem promovê-la aos Estados do 

Sudeste e Sul do Brasil, ávidos por penetrarem nas peculiaridades locais ainda 

guardadas sob a floresta. Quando o autor diz que Belém é “a brasileiríssima 

cidade das mangueiras”, reforça o mesmo ufanismo da ocasião anterior ao 

                                                           
28 Esta área era dominada por uma tribo nativa local, descritos como icamiabas, que os exploradores 
imaginaram serem ferozes mulheres guerreiras; Orellana posteriormente narraria a vitória das beligerantes 
"mulheres" icamiabas sobre os invasores espanhóis a Carlos V, Sacro-Imperador Romano que, 
recordando-se das amazonas da mitologia grega, batizou o rio de Amazonas - nome pelo qual ele ainda é 
conhecido em espanhol e português. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Icamiabas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_V,_Sacro-Imperador_Romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
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afirmar que a cidade é “hoje marco de extraordinário progresso”, sendo a 

palavra progresso enquadrada na mesma linha ideológica da palavra soberano, 

recorrentes em discursos políticos.   

As últimas palavras do narrador apresentam fragmentos que necessitam 

de uma reflexão mais apurada, pois mesmo que nos informe se tratar de um 

filme que versa sobre um tema simples, comete uma contradição conceitual ao 

inserir o homem amazônico na trama que antes o excluía. Ao afirmar que o 

filme “objetiva mostrar hábitos e costumes da estranha e fascinante Ilha de 

Marajó”, Luxardo apresenta informalmente o amazônida, o inevitável agente 

gerador de hábitos e costumes; o mesmo homem também subjugado por 

Euclides da Cunha em “Um paraíso perdido”, livro póstumo de 1976, resultado 

de uma missão oficial do Ministério das Relações Exteriores ao Rio Purus, em 

1904. Nele, apenas a floresta, os rios e o exotismo de uma Amazônia herdeira 

do imaginário dos que por aqui passaram e se deixaram envolver por sua 

vegetação. 

 De volta ao filme, o autor nos convida a sermos turistas quando nos 

impõe a visão subjetiva de um passageiro que chega à cidade de Belém. Na 

pista, um avião da extinta empresa aérea Paraense taxia. Entre os 

passageiros, desembarca um senhor de terno, com um caminhar desajustado, 

com um grande guarda-chuva branco que esconde seu rosto.  

 

 

11. Desembarque do cientista misterioso 

em Belém  
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No caminho para o hotel, o senhor que o espera, leva-o por entre ruas 

movimentadas de Belém e como previsível anfitrião, transita pela avenida de 

acesso ao Mercado do Ver-o-Peso29, mesmo que este não tenha relação 

alguma com a rota de quem chega do aeroporto. O motorista ainda segue pelo 

longo túnel de mangueiras - motivo pelo qual Belém é chamada de cidade das 

mangueiras-, e chega até o hotel. O percurso é inverossímil para quem 

conhece a cidade, mas satisfaz a intenção do diretor em promovê-la, 

apresentando seus mais imponentes cartões postais na época em que a trama 

do filme acontecia, meados de 1964. O Ver-o-Peso e o túnel de mangueiras 

chegam a reforçar as representações simbólicas de uma identidade cultural 

paraense. 

 O filme tem uma narrativa de fácil compreensão, em certo ponto didática 

no próprio código do cinema. Um exemplo pode ser percebido na própria 

“aparição” do Mercado do Ver-o-Peso, que primeiramente é apresentado aos 

espectadores para então voltar à história como lugar essencial para o 

desenrolar da trama, pois é de lá que as embarcações saem para a Ilha do 

Marajó, onde a estória se desenrolará. A introdução do mercado nas cenas 

iniciais do filme nos possibilita estabelecer uma relação mais próxima quando 

ele retorna à trama, facilitando a nossa compreensão da importância do lugar 

como ambiente urbano gerador de relações intersociais que alimentam a 

cidade na realidade e no imaginário. 

A primeira embarcação atracada no porto chama-se Marajoara30. Ao 

lado dela está um homem sentado, descalço e com as pernas das calças 

enroladas abaixo do joelho, jeito peculiar dos pescadores evitarem molhar a 

roupa. Ao ser chamado por um colega, Baldoino se levanta e vemos sua 

camisa de botão toda aberta, apenas com as pontas amarradas. O modo como 

ele está vestido caracteriza pescadores e ribeirinhos amazônicos, adquirindo 

                                                           
29 O Mercado do Ver-o-Peso foi construído em 1625 no porto do Pirí, assim chamado na época. Enquanto 
um entreposto fiscal, seu nome faz jus às chamadas Casas do Ver-o-Peso, projetadas no Brasil, em 1614, 
para conferir o peso exato das mercadorias e cobrar os respectivos impostos para a coroa portuguesa. A 
partir de então foi popularmente denominado de Ver-o-Peso, dando origem ao nome do mercado, já que 
era obrigatório ver o peso das mercadorias que saiam ou chegavam à Amazônia, arrecadando-se os 
impostos correspondentes. 
30 Intitulação para quem nasce na Ilha do Marajó 
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grande representação ao ser utilizada pelos homens que dançam carimbó31. O 

trecho da música “Mandei fazer uma camisa” (1972) do Mestre Verequete, 

mais representativo compositor e intérprete do ritmo amazônico do Pará, ilustra 

a simbologia da vestimenta característica de localidades ribeirinhas: “Mandei 

fazer uma camisa, na pontinha eu dei um nó, vem, vem, vem, moreninha, 

dançar carimbó”. 

 

 

 

 

 

 

 

12. O cineasta introduz a ida ao 

arquipélago do Marajó. 

13. Personagem com vestimenta 

comum do pescador. 

 

 A representação do homem da região segue com o modo de falar de 

Baldoino e seu companheiro. Os dois, apesar de não utilizarem a segunda 

pessoa do singular – o tu-, característica peculiar da fala de quem mora no 

Pará, carregam uma musicalidade nas frases e uma performance acentuada 

com as mãos. Baldoino é convidado a levar um “doutor” que acaba de chegar 

na cidade e quer ir para o Marajó, mas informa: “a Maria tá esperando criança 

e o parto é pra essa lua”. Mais uma vez o místico está presente na história. Ao 

fundo, os urubus sobrevoam a cena, elemento reconhecido como mais um 

símbolo cultural do Estado, principalmente por fazerem parte do imaginário 

popular que compõe a própria imagem do Ver-o-Peso.  

Baldoino recusa o trabalho, mas indica outro homem, o “gringo”, que 

segundo ele, mesmo não sendo de total confiança, até hoje ninguém viu nada, 
                                                           
31 O Carimbó é considerado um gênero musical de origem indígena, porém, como diversas outras 
manifestações culturais brasileiras, miscigenou-se e recebeu outras influências, principalmente negra. Seu 
nome, em tupi, refere-se ao tambor com o qual se marca o ritmo, o curimbó. Surgida em torno de Belém 
na zona do Salgado (Marapanim, Curuçá, Algodoal) e na Ilha de Marajó, passou de uma dança tradicional 
para um ritmo moderno, influenciando a lambada e o zouk. 
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mas de conversa o mundo anda cheio. Ximenes, o gringo, veste camisa de 

malha e calça comprida até os tornozelos. Através da vestimenta o cineasta 

exacerba a diferença entre o trabalhador nativo e os trabalhadores que vêm de 

fora do Estado, pois mesmo que desempenhem a mesma função, são 

diferenciados culturalmente entre os integrantes do próprio grupo o qual 

passaram a fazer parte. 

 Até agora vimos uma Belém urbana e em crescente progresso. As 

paisagens mostradas reforçam a ideia da propaganda de uma Amazônia em 

desenvolvimento. Mesmo as imagens que se seguem, do mercado e de barcos 

ancorados, fazem uma representação imponente destes elementos, tal qual o 

enquadramento de uma foto para cartão postal.  

 

 

 

 

 

 

 

14. Associação do Ver-o-Peso com a 

trama apresentada. 

15. Embarcações estacionadas na orla 

em frente ao Ver-o-Peso. 

 

 A história que se configura tem como personagens os vaqueiros de 

búfalo do Marajó, o barqueiro “gringo” Ximenes, moradores da ilha e o Dr. 

Ernani, o cientista que acabara de chegar à Belém e tem como missão 

descobrir novos cemitérios de índios na Ilha de Marajó. Percebemos então, a 

relação do estrangeiro com a Amazônia, que vem para a região em busca não 

mais do Eldorado, mas de histórias fantásticas que exaltam outro tipo de 

riqueza, aquela que reside no místico e privilegia o imaginário. 

Na saída de Belém rumo à Ilha de Marajó, nosso olhar passa por cenas 

do cotidiano da cidade. Em movimento, vemos os barcos que se aglomeram na 

orla do mercado, os pescadores que se preparam ainda ao cair do sol para 
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uma longa jornada de pescaria durante a madrugada e a beleza de um cenário 

alagado, que passa a adquirir um movimento lúdico ao ser observado de dentro 

da embarcação que lentamente se afasta da cidade de Belém. A viagem nos 

leva por caminhos e paisagens ribeirinhas, solitárias e silenciosas. Apenas o 

homem e seu barco, conduzidos pelos caminhos das águas. 

Durante a viagem, em primeiro plano, um homem limpa os óculos, ainda 

com o fundo da imagem desfocada. Porém, despois de limpos, os óculos 

proporcionam visão nítida da paisagem ao fundo, fazendo com que 

automaticamente a imagem ganhe foco. Este efeito nos transmite a ideia de 

que o diretor conhece o código do cinema e utiliza as ferramentas peculiares a 

ele para provocar sensações nos espectadores, como por exemplo, a de 

estarmos dentro do filme.  

O movimento dos barcos num leve deslizar pelos rios amazônicos dá a 

tônica do imaginário e desperta no espectador o ritmo das águas. Mesmo 

nestes momentos em que a paisagem deveria reinar absoluta, o homem está 

presente, seja pela presença da proa da canoa que navega pelos rios e 

inconscientemente sabemos que ela é conduzida por um homem, seja pelo 

olhar subjetivo que mira a copa das palmeiras inclinadas pela força do vento. 

Estas cenas foram elogiadas pelos críticos paraenses de cinema e apontadas 

como representantes de um olhar fílmico que conseguiu traduzir uma versão 

convincente da atmosfera amazônica.  

No percurso, o cineasta direciona nosso olhar para uma onça que 

repousa na margem do rio enquanto a embarcação se desloca. O ângulo de 

filmagem fita o animal por mais de quinze segundos, explorando o potencial de 

atração de sua imagem imponente e rara diante dos olhares ávidos pela 

exuberância da fauna e flora da região. 

Ao chegar à Ilha do Marajó, avistamos búfalos pastando nas áreas 

alagadas, e mesmo que os animais ocupem mais da metade do 

enquadramento direcionado pelo cineasta, temos sempre presente o homem, 

na figura de cinco ou seis vaqueiros que regem a manada. A presença entre o 

homem e a natureza aparece de forma harmônica, mesmo que as dificuldades 
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de vivência em áreas alagadas sejam aparentes. Deste modo, as próprias 

adversidades naturais são características conhecidas e, portanto, passíveis da 

adaptação humana. 

Os búfalos domados pelos vaqueiros “arrastam” a canoa do Dr. Ernani 

pelas terras alagadas. Ouvimos a força das pegadas dos animais por entre as 

águas. Através da montagem, o olhar do cientista se alterna a uma revoada de 

pássaros que depois repousam nas árvores da paisagem. A trilha sonora nos 

remete a um jardim do Éden, como se estivéssemos adentrado no paraíso. Na 

canoa, Dr. Ernani faz algumas anotações, enquanto se equilibra para não 

deixar o guarda-chuva branco cair na água. Ele está muito suado e 

desconcertado, aparência que contrasta com a destreza em que os vaqueiros 

se equilibram no lombo dos búfalos. Neste momento, inicia-se uma disputa 

silenciosa entre a sabedoria que vem da ciência e aquela que repousa no 

conhecimento popular. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Dr. Ernani sofre com o clima 

amazônico. 

17. Búfalos arrastam a canoa na área 

alagadiça. 

 

Este conhecimento é colocado à prova no filme, quando Raimundo, 

peão da fazenda, interpretado pelo experiente ator do teatro paraense, Cláudio 

Barradas, revela a uma funcionária da fazenda que o vaso encontrado próximo 

ao igarapé não é do tempo dos índios que residiam na região, ao contrário, 

teria sido comprado recentemente por ele no Mercado do Ver-o-Peso em 

Belém e enterrado no local para enganar o cientista. Este fato acaba sendo 

concretizado quando Roberto encontra a peça e leva-a até o doutor para que 

  



99 
 

este faça uma análise minuciosa. Depois de verificar os detalhes do vaso, ele 

atesta: “Trata-se de um artefato muito antigo, certamente feito pelos índios que 

moravam nessa região”.  

Ao confrontar os saberes do vaqueiro Raimundo com os conhecimentos 

do cientista Ernani, Luxardo nos aproxima de uma discussão que Boaventura 

Sousa Santos conseguiu sintetizar em sua “Ecologia do saberes”, leitura que 

nos direciona para a compreensão e aceitação da pluralidade de 

conhecimentos existentes no mundo, mesmo quando a prática acadêmica 

muitas vezes nos leva para um cerceamento das práticas sociais. Em “Marajó, 

barreira do mar”, o desalinho entre o conhecimento dito científico e o saber 

adquirido no dia-a-dia imprime à cena uma essência cômica, que se utiliza da 

sátira para suscitar um questionamento dentro de cada espectador: Até que 

ponto os amazônidas deixaram-se levar por classificações que vieram de fora e 

toleraram em segundo plano o conhecimento advindo de sua própria gente? 

Na época em que o filme foi rodado ainda não havia ganhado força um 

movimento que surgiu para valorizar os saberes locais. Em Belém, tornou-se 

muito comum a apreciação dos saberes das vendedoras de ervas do Ver-o-

Peso, assim como o conhecimento da produção de farinha de mandioca. 

Ambos são exemplos de como a ciência e o conhecimento popular caminham 

harmoniosamente, diferente do que acontecia na década de 60, como vimos no 

filme. 

Além do vaso, Roberto também encontrou uma pedra verde em formato 

de sapo, que por sua beleza logo decidiu presentear a professora Cecília e 

concretizar o cortejo que desenrolara-se reciprocamente. Dr. Ernani, mas uma 

vez ao analisar a peça, concluiu se tratar de um muiraquitã, peça rara e muito 

valiosa, mas Roberto e Cecília desconhecem. Como explicação inconteste, o 

cientista utiliza o mesmo enredo de “Macunaíma” de Mário de Andrade, 

explicando aos dois o mito das índias icamiabas para esclarecer a origem da 

pedra, que primordialmente teria conotações sexuais, enquanto na trama 

luxardiana acaba por representar o ato da explicitação do amor, ainda puro, do 

vaqueiro com a professorinha. 
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18. Dr. Ernani atribui a origem do 
vaso aos índios. 

19. Roberto presenteia Cecília com o 
muiraquitã. 

 

É o muiraquitã que desencadeará o maior conflito do filme, que 

culminará em uma perseguição no meio da floresta. Ximenes, o gringo, tentará 

tomar à força o amuleto carregado pela professora. A cena explicita a metáfora 

clara do estrangeiro que quer roubar as riquezas naturais da região e para isso, 

não mede esforços e nem violência com a finalidade de conseguir alcançar 

seus auspícios.  

 A cena em que a professora Cecília foge do barqueiro Ximenes 

proporciona aos espectadores um passeio por pastagens dispostas ao lado da 

beira do rio. A sequencia da fuga é um verdadeiro épico, ao som da ópera de 

Richard Wagner, “A cavalgada das Valquírias” orquestrada em 1856, e que 

potencializa a batalha de Cecília contra dois vilões, primeiro o gringo Ximenes, 

segundo, a natureza, pois tenta se esquivar de uma cobra que a atacou 

enquanto fugia por entre o lago de águas barrentas. 

Se antes já haviam ficado definidas as posições de cada agente 

dramático do filme, agora estas posições estão ainda mais sólidas: Cecília, a 

doce professora que se apaixona pelo vaqueiro da fazenda; Roberto, vaqueiro 

valente que defende a fazenda e sua amada Cecília; e Ximenes, sujeito 

desconhecido, que não inspira confiança e sempre está em busca de confusão. 

Em torno destas três personagens transitam outros, como Raimundo, peão da 

fazenda; Marilda, criada da fazenda; e Teté, apresentada como parte da família 

dos donos da casa.  
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20. Roberto é informado via rádio que 

o cientista irá para a fazenda. 

21. Professora Cecília ensina as 

peculiaridades do Marajó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Ximenes, pouco antes de ser 

morto por manada de búfalos. 

23. Raimundo com a coroa de chifres 

usada para punir desordeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Marilda perde as roupas no 

igarapé. 

25. Teté admira atrizes do cinema 

europeu. 
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Enquanto grande parte do enredo da película caminha para a 

apresentação e discussão de mitos e encantarias amazônicas, é a presença de 

Teté quem articula junto aos espectadores a desconstrução de um mito, o do 

isolamento. A garota, que quer ser atriz de cinema, apresenta hábitos e 

costumes de quem está ciente dos acontecimentos fora da Amazônia, o que 

nos é demonstrado pelo acesso que esta tem a revistas e moda e cinema da 

época, onde figuras ilustres como Sofia Loren e Brigitte Bardot, ambas 

símbolos sexuais da década de 60.  

Foi neste período que Loren ganhou fama mundial por sua atuação no 

filme “Duas mulheres” de Vittorio de Sica, integrante do neorrealismo italiano, 

conquistando o Oscar de melhor atriz e o mesmo prêmio no festival de Cannes. 

Já Bardot tinha acabado de passar uma longa temporada no Brasil. Porém, na 

fazenda, Raimundo tem uma visão peculiar do conceito de beleza e ao invés 

de admirar as fotos das belas mulheres europeias fica fascinado pelo retrato de 

uma égua de corrida, já que a beleza está relacionada à percepção de 

elementos que nos agradam de forma singular. 

Outro exemplo de beleza e ao mesmo tempo de quebra dos padrões 

almejados na época, pode ser percebido no figurino dos vaqueiros de búfalo do 

Marajó. Para enfatizar que todos pertencem à mesma fazenda, os funcionários 

usavam uniforme composto por um conjunto de camisa e calça branca, ambas 

com grafismos marajoaras. Estes, não apresentam características zoomórficas, 

mas sim desenhos geométricos mais tradicionais. Sua inserção na história 

através da vestimenta embasa ainda mais nossa suspeita de que Luxardo não 

priorizava o enredo e a história do filme, utilizando-os como ferramenta para 

armazenar uma série de informações culturais e sociais sobre a região do 

Marajó e, consequentemente, sobre a região Amazônia do Pará.  

Por essa razão, não seria prematuro dizer, que o cinema de Luxardo 

fundamentalmente era constituído por uma enciclopédia visual dos saberes 

socioculturais da Amazônia paraense, sendo estes elementos os norteadores 

de histórias criadas apenas para interligar suas inserções na trama. Este 

exemplo pode ser visualizado na cena em que Cecília dialoga com Tio 

Benedito, não-ator que interpreta a si próprio, que quando vê a professora 
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sorrindo para o vaqueiro Roberto que se aproxima, metaforicamente chama a 

atenção da moça para a preocupação com os botos, que encantam e 

engravidam as mulheres. Ela questiona a veracidade da fala de Tio Benedito 

dizendo que o boto é desculpa para gente sem vergonha. 

Ao inserir o mito do boto, Luxardo mais uma vez corrobora nossa 

hipótese do cinema em detrimento de uma publicização dos hábitos e 

costumes paraenses e ainda provoca um embate entre a manutenção de 

antigos mitos. Porém, o argumento de Tio Benedito é desconstruído pela 

argumentação lógica da professora Cecília, que oscila entre acreditar nas 

encantarias da região e o raciocínio lógico da ciência, buscando elementos que 

possam atribuir veracidade aos mitos, para então corroborar ou lhes atribuir 

novos significados. Percebemos a dúvida de Cecília na sequência seguinte a 

que conversa com o velho vaqueiro, quando Roberto lhe diz que às vezes tem 

vontade de matar um boto e tirar o olho do animal para fazer um amuleto. A 

lógica da cena e a da opinião da professora seria condenar o ato bárbaro, 

porém, ela mantém o sentido do mito de que o olho de boto serviria para 

conquistar a pessoa amada.  

A dúvida entre os que acreditam nos mitos e encantarias da região e 

aqueles que procuram explicações científicas dá a tônica de um enredo que 

por si só explicita as crenças e descrenças do próprio cineasta, assim como os 

anseios de se purificar e petrificar uma cultura que está em constante 

movimento e que mesmo na década de 60 já era questionada sobre a 

manutenção indiscriminada de quaisquer que fossem as manifestações 

socioculturais apresentadas. Por essa razão, o filme insiste na assertiva de que 

os acontecimentos do Marajó estão interligados a uma lógica mística, assim 

como a caça ao búfalo encantado, que durante todo o filme constitui-se em 

uma ameaça iminente à fazenda onde a maior parte das sequências do filme 

acontece.  

Após a descoberta de outra morte, supostamente ocasionada pelo 

búfalo encantado, os peões da fazenda saem em caçada ao animal pelos 

longos campos marajoaras. Ao mesmo tempo, segue um cortejo pelo vilarejo 

com uma pequena imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Logo após a 
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homenagem à santa, os moradores iniciam uma roda de lundu marajoara, 

dança típica da região de forte cunho sexual, que consiste no jogo da conquista 

através da dança. A cena é um inegável registro documental do modo como a 

dança era praticada na década de 60, mesmo que tenha sido feita com a 

música “Côco Peneruê”, do maestro paraense Waldemar Henrique, também 

presente no filme através de outras composições, como “Tamba-tajá”. Aliás, as 

músicas do maestro têm adicionado aos filmes de Luxardo mais intensidade e 

emoção, sentimentos que aproximam o espectador das realidades defendidas 

nas películas. 

Assim como as pessoas que representaram o cortejo, além dos papéis 

principais, os demais vaqueiros eram todos moradores da Ilha de Marajó e 

interpretaram seus próprios papéis, reproduzindo de maneira encenada os 

costumes marajoaras. A utilização de não-atores é uma característica do 

neorrealismo italiano, corrente cinematográfica que Luxardo diz ser integrante, 

porém, estes papéis populares em “Marajó, barreira do mar”, diferentemente do 

que vimos no cinema italiano do pós-guerra, não são interpretados por pessoas 

atingidas por mazelas sociais, mas pelos agentes de uma cultura amazônica 

que tem sua matrizes situadas na realidade e no imaginário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Comunidade interage nas 

filmagens. 

27. Culto religioso e manifestação 

profana lado a lado . 

 

No filme, a presença da realidade e do imaginário se dilui nas cenas 

cotidianas da fazenda, enquanto se acentua nas tomadas onde há prevalência 
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naturalista, com ênfase nos grandes planos-sequência de beira de rio, 

revoadas de pássaros, ventania balançando palmeiras e mesmo quando o 

igarapé passa a atuar com Marilda, quando esta perde as peças logo após 

entrar para tomar banho. A presença do igarapé chega ser mais evidente que a 

da atriz da cena, sendo sua beleza apenas um complemento ao belo cenário 

natural de águas cristalinas e vitórias régias.  

Esta sensação de aprisionamento da figura humana, que ora a natureza 

provoca, e que aparece atenuada na película, gera a reflexão de um dos 

diálogos finais do filme, reproduzido a seguir, que acontece após o casal 

Cecília e Roberto observarem os vaqueiros em disparada desaparecendo 

rapidamente nos imensos campos do Marajó: 

Cecília: “Às vezes tenho medo Roberto” 

Roberto: “Por quê?” 

Cecília: “Não sei. Talvez seja esta eterna angústia da terra, essa 
imensidão dominando nossas almas, esta beleza primitiva e o 
mistério” 

Roberto: “Das lendas?” 

Cecília: “De tudo” 

Roberto: “O que é?” 

Cecília: “Tolice, ainda agora pensei que fosses desaparecer, que tudo 
fosse  um sonho” 

Roberto: “Como a lenda do boto encantado?” 

Cecília: “Sim, como o caboclo encantado” 

 

Neste momento o cineasta assume os medos e as possíveis aflições dos 

habitantes de um lugar com tão suntuosa paisagem, uma beleza primitiva, que 

segundo o cineasta-roteirista é capaz de dominar as almas de quem o 

contempla ou mora por aqui. Luxardo nos coloca novamente os elementos que 

marcam a história do filme, ou seja, a imensidão da floresta, as lendas e mitos 

amazônicos e a relação ora harmônica, ora conflituosa, entre imaginário e 

realidade. 
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Este diálogo antecede as cenas finais do filme, uma sinfonia ilustrada 

por longos planos contemplativos de uma grande revoada de pássaros sobre a 

paisagem mística e alagada do arquipélago do Marajó. 
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3.3 “Um diamante e cinco balas”: western tocantino 

 

Dentre os quatro filmes de longa-metragem de ficção realizados pelo 

cineasta Líbero Luxardo entre as décadas de 1960 e 1970, “Um diamante e 

cinco balas” (1968) foi o único que não encontramos a obra completa nas 

pesquisas realizadas no Museu da Imagem e do Som do Pará, bem como 

através do contato realizado com a filha do cineasta, Mônica Luxardo, que 

reside atualmente no Rio de Janeiro. Do filme completo nos restou apenas o 

trailer de dois minutos e quarenta segundos, o qual será objeto desta análise. 

O trailer foi estruturado sob um formato clássico de montagem, onde a 

narração divide espaço com fragmentos das imagens do próprio filme. Na 

maior parte do tempo, a locução fica em primeiro plano. Ela tem caráter 

explicativo e publicitário, semelhante às locuções feitas no rádio durante o 

espaço comercial. Aliás, talvez seja essa a intenção do cineasta: vender o filme 

como um produto comercial e não como uma produção artística. 

Assim como um produto em exposição na vitrine, para atrair o público, o 

cineasta utiliza como atrativo a participação de atores experientes, bem 

diferentes dos que participaram de “Um dia qualquer” (1962) e “Marajó barreira 

do mar” (1964), com a paraense Lenira Guimarães atuando como protagonista.  

Desta vez, Luxardo optou por atrizes e atores já consagrados da 

televisão e do cinema nacional, como Luís Linhares (1926-1995), que 

protagonizou um dos maiores sucessos de público do cinema nacional, o filme 

“O bandido da luz vermelha”, também de 1968, do cineasta Rogério Sganzerla. 

No filme de Luxardo, Linhares não tem a mesma expressão que no filme 

de Sganzerla. Falta-lhe sutileza, densidade, mais intimidade com o 

personagem e, por consequência, com a câmera e com os espectadores. Por 

conta das deficiências, o forasteiro acaba não convencendo o público sobre 

sua própria existência, reduzindo o poder de atração que o filme poderia ter. 

Como agente da ação e personagem indispensável ao bom andamento 

da trama, preservando seu ritmo e colaborando para que o drama presente nas 

cenas tivesse foco nos homens e não nas paisagens naturais, Linhares não 
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consegue imprimir substância ao forasteiro, desviando nossa atenção apenas 

para as paisagens naturais. 

Além de terem adquirido mais importância em decorrência das 

deficiências da trama, estas imagens também apresentam um cunho 

documental muito forte, sobretudo porque foram gravadas realmente nas áreas 

de garimpo, constituindo-se, portanto, em um registro histórico dessas 

localidades onde hoje a extração do minério em nada lembra a atividade 

desempenhada manualmente pelos garimpeiros nos idos de 1968. 

Mais uma vez constatamos a opção de Líbero Luxardo por realizar a 

filmagem de “Um diamante e cinco balas” no mesmo local onde os fatos 

aconteceram. A predileção do cineasta por cenários históricos está presente na 

maioria dos filmes realizados, sendo, neste caso, imprescindível a realização 

das filmagens nas verdadeiras áreas de garimpo do interior do Pará, mais 

especificamente na cidade de Marabá. 

  

28. Garimpo do filme inspirado em Serra 

Pelada. 
29. Imagem da exploração em Serra 

Pelada. 

 

A região era palco de conflitos por conta da mineração artesanal. 

Centenas de forasteiros chegavam todos os dias no local para viver da 

exploração do mineral, sendo, neste caso específico discutido na película, a 

exploração do diamante.  

O garimpo é banhado pelo Rio Tocantins, outro atrativo do filme. Apesar 

de ser um objeto natural, a presença do rio potencializa uma das estratégias de 
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divulgação da produção, imprimindo-lhe condições mercadológicas de ser 

atrativa também fora do Brasil, afinal, essa era uma das finalidades do cineasta 

ao retratar o folclore e mitos amazônicos. 

Luxardo dispunha de cenários naturais, atores e figurantes, mas ainda 

padecia com as dificuldades técnicas proporcionadas pela distância entre a 

Amazônia paraense e os grandes centros urbanos com uma indústria 

cinematográfica que recebia investimentos, diferentemente do que acontecia 

no Estado do Pará. 

Estas deficiências, mais uma vez, foram decisivas para a sobrevida do 

filme, que possuía apenas espaço em cinemas locais. Porém, devido às 

particularidades de produção do filme, “Um diamante e cinco balas” pode ainda 

ser exibido nas salas de Belém e Marabá, cidades onde a película foi rodada. 

Nada mais justo, já que foram os comerciantes de Marabá, Pedro Bentes 

Pinheiro, Iran Bichara, Miguel Gomes da Silva e Luso Solino, que financiaram a 

filmagem em terras tocantinas. 

O filme foi considerado o primeiro western amazônico pela grande 

quantidade de cenas de aventura, de lutas e de violência. Tal gênero 

cinematográfico é explicitado durante o trailer através de cenas de ação e trilha 

acelerada, além da narração e da cartela, ambas, informando claramente ao 

público sobre a intenção do filme em ser uma produção voltada exclusivamente 

para o entretenimento e não para a reflexão.  

Perseguições de barco, troca de tiros, cenas de sexo e violência, todas, 

encenadas nos cenários naturais da Amazônia paraense. Luxardo tenta 

destacar estas particularidades imagéticas através de cenas de ação feitas 

para despertar a curiosidade de espectadores pela região. Para isso, o autor 

ainda utiliza cenas com dramas pitorescos para atrair os olhares do público, a 

exemplo da sequência onde policiais saem em perseguição não em 

automóveis, mas em lanchas.  

Como parte deste tipo de marketing, o cineasta também selecionou 

atores e atrizes não apenas pela capacidade de interpretação, mas pela beleza 

estética, como a estreante atriz carioca Helena Velasco, que interpreta um 
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papel secundário, mas de grande importância para a trama. Ela é o sex symbol 

da fita, persona sempre presente nas produções de Luxardo, que em “Um dia 

qualquer” (1962) dirigiu uma das primeiras cenas de strip tease do cinema 

brasileiro.    

Durante o trailer, Helena faz seminua sua primeira aparição nas telas, 

rastejando na beira do Rio Tocantins e tentado passar sensualidade à 

personagem. Este efeito, em grande parte, é prejudicado pelo exagero de 

interpretação com a intenção em parecer sensual, porém, sem ter a segurança 

necessária para transmitir tal sensualidade. O plano, por sua vez, também não 

favorece a atriz, enquadrada em close frontal onde toda expressão mais forte 

soa como invenção ou inverdade.  

 

30. Helena Velasco às margens do Rio Tocantins.  

 

“Dramática e sensual”, informa o narrador ao se referir à Helena 

Velasco. O didatismo presente na constante descrição das cenas e dos 

personagens interfere na concretização de uma atmosfera fílmica, na criação 

de um mundo crível. Mundo que constantemente é construído e revelado não 

através da ação dos personagens, mas pela passividade dos homens em 

detrimento da manutenção de um status quo regido pela natureza, onde esta 

última dita o rumo da história. 

Os personagens arquetípicos de uma película de aventura, como 

policiais, pistoleiros, mocinhas e foragidos, geralmente se transformam em 

estereótipos quando retratados de forma novelesca. Sendo assim, é o 
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antagonismo o dispositivo que impulsiona a trama, imprime drama às ações, dá 

vida e movimento à história. No cinema de aventura, por exemplo, os conflitos 

de cunho realista colaboram para a potencialização dos efeitos de conflito, já 

que acabam retratando - como background - parte de um momento histórico ou 

de um contexto social, proporcionando a impressão de realidade.  

Para Bazin, a causa geradora do “realismo” na ficção realista não 

necessita ser a verossimilhança que esta tem de uma “realidade” fora da 

ficção, a exemplo do neorrealismo Italiano, ou ainda em filmes que trabalham 

com a fusão de ficção e documentário, já que interligam fatos e pessoas reais a 

situações fictícias.  

O que viria a determinar o realismo no cinema como gênero distinto do 

cinema clássico, por um lado, e do cinema experimental ou vanguardista, por 

outro, é a íntima relação do espectador com um filme que pode ser interpretado 

como forma de comunicação cinematográfica, capaz de minimizar a narrativa e 

também operar por tipos de imagens que, deslocadas da trama narrativa, ainda 

assim representam um todo simbólico, composto por imagens espontâneas, 

que demandam maior comprometimento por parte do espectador.   

No caso da ficção realista de “Um diamante e cinco balas” é necessário, 

portanto, compreender os recursos técnicos e estéticos da imagem, bem como 

sua composição dramatúrgica, que deverá influenciar o efeito de produção do 

real para a plateia.   

O realismo não está comprometido em “reproduzir a realidade tal como 

ela é”, mas sim, em criar um recorte crível da realidade, preocupado com a 

complexidade dos dramas humanos, o que facilita o envolvimento do 

espectador com o que é apresentado nas telas, como se vivenciasse eventos 

reais, com tudo o que eles têm de “ambiguidade” (BAZIN, 1991, p. 245).  

Porém, apesar do trabalho por um filme que levasse às telas paisagens 

naturais reais, com dramas inspirados em fatos, “Um diamante e cinco balas” 

ainda apresenta elementos presentes em outras linguagens cinematográficas, 

principalmente a clássica, por vezes, concretizando de modo natural a fusão 

entre as duas linguagens. 
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Em relação à linguagem cinematográfica, segundo Nilson Alvarenga e 

Dimas Lorena, no artigo “Matrizes da Linguagem Cinematográfica, Tecnologias 

Digitais e o Cinema como Fenômeno Pragmático”, existem três subdivisões: 

clássica, realista e vanguardista. Essas três matrizes se relacionam com as três 

categorias semióticas propostas por Charles Sanders Peirce. Essa relação 

pode elucidar o conceito de cada variação de linguagem.  

Por atuar com símbolos e códigos, a linguagem clássica representaria a 

terceiridade, já que através de uma forma de comunicação simbólica consegue 

construir os significados no filme, sobretudo pela montagem. Já a linguagem 

realista possui decupagem e narrativa “minimalista” ou o que o roteirista Robert 

McKee chama de "minitrama". Para Mckee, a trama cinematográfica pode ser 

dividida em a arquitrama (relacionada à narrativa clássica), a antitrama 

(relacionada à matriz vanguardista) e a minitrama (relacionada à matriz 

realista), sendo, esta última, composta por histórias que se preocupam menos 

com as ações dos personagens e mais no modo como eles tomam decisões 

motivadas pelos acontecimentos em seus cotidianos.  

 

“A secundidade é a esfera do existencial, das causas e 

consequências necessárias, do aqui e agora. Há, portanto, um 

reforço do caráter indicial da narrativa e da imagem e do som em 

relação aos seus objetos. Por um lado, ela não se esgota no 

formalismo vanguardista, que faz da própria linguagem o objeto da 

comunicação cinematográfica. Por outro, não transforma a referência 

a fatos verossímeis em algo passível de uma interpretação codificada 

(simbólica).” (NILSON e LORENA, 2009, p. 6) 

 

Já a vanguardista, se define como “impulso consciente e metódico de 

ruptura com a narrativa e a decupagem clássicas, e com isso, da busca de uma 

recodificação dos parâmetros estabelecidos do modelo clássico”. (NILSON e 

LORENA, 2009, p. 4).  

Podemos encontrar filmes que se encaixam nesse formato nas 

vanguardas cinematográficas, como o impressionismo francês, dadaísmo, 
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surrealismo, construtivismo, nouvelle vague, bem como nas experimentações 

midiáticas e transmidiáticas. Em “Um dia qualquer” (1962), Luxardo nos 

apresenta uma trama envolta em surrealismo, o que viria a acontecer de modo 

mais contido nas demais produções. No cinema vanguardista, uma das 

principais características é a existência de uma “antitrama” narrativa e a 

decupagem visível.  

Convém-nos compreender a denominação “narrativa”, que para David 

Bordwell pode ser percebida enquanto representação da ideia do autor e do 

mundo que o inspira e ser caracterizada como “semântica” da narrativa, ou 

ainda como “sintática” da narrativa, alargando-se a ação que corresponde ao 

processo vivo de transmissão de uma história a um espectador, atribuindo-lhe 

função e efeito. (BORDWELL, 2005, p. 277) 

Deste modo, a câmera torna-se presente em todos os lugares onde 

acontece a ação que impulsiona a história e lhe atribui significados, que mais 

tarde serão legitimados pelo público. Em relação à decupagem, para Bordwell 

“de todos os sistemas, o mais codificado em regras é o da decupagem 

clássica. Elas são edificadas para conquistar a confiança do espectador, 

criando mundos ficcionais que transcorrem sem atropelos, construídos através 

de montagem linear, que suaviza a ficção e lhe atribui naturalidade, e esta 

sucessão de cortes pode apresentar escolhas paradigmáticas claras entre 

diferentes tipos de raccord32.” (AUMONT, 1995, p. 34). 

Para produzir o sentido de um filme de aventura, Luxardo utilizou ícones 

que transportassem o espectador às produções de bang-bang. Revólveres, 

balas e policiais ajudam o inconsciente a embarcar na ficção, sem que estas 

sequências apresentassem características realistas. Longe das cenas com 

paisagens naturais, com a participação de pessoas reais como figurantes, o 

filme utilizava-se da linguagem clássica para provocar a tensão necessária a 

um filme de aventura.  

                                                           
32 Em “A Estética do Filme” de Jacques Aumont, o raccord seria propriamente a construção de uma 
ligação formal entre dois planos sucessivos. O autor afirma também que ele reforçaria a ideia de 
continuidade representativa, provocando um efeito de ligação ou até mesmo de disjunção. Esse último 
seria um caso particular, o falso raccord, caracterizado quando essa ligação não transmite a noção de 
continuidade de uma ação ou fato apresentado, e sim uma ruptura no tempo/espaço. AUMONT (1995, p. 
34) 
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31. Revólver: elemento de filme de 

aventura. 
32. Cena de perseguição em embarcações. 

 

Vale ressaltar que não existe cinema “puro”, só ficção ou apenas 

documentário, mas uma narrativa híbrida e condizente com as histórias 

originadas e contadas na Amazônia paraense.  

Nesse sentido, a linguagem do cinema realista é constituída com base 

em recursos técnicos, como a montagem e a própria narrativa, para então 

proporcionarem o efeito esperado, levando-se em consideração também os 

elementos visuais incorporados à trama e que corroborem com o próprio 

gênero.  

A noção de gênero no cinema está diretamente atrelada à ideia de 

indústria cinematográfica, sobretudo a de Hollywood, no sentido fordista de 

produção industrial, em série, onde o autor da obra apenas acompanhava a 

sua execução, mas não participava de todas as etapas de produção.  

Os filmes de gênero sempre tiveram seu espaço no cinema comercial, já 

que possuíam atributos de mercadoria, com fórmulas bem alinhadas para atrair 

o público e conseguir retorno certo à produção, a exemplo dos filmes de 

aventura das grifes Indiana Jones e 007, que voltavam às telas trazendo 

elementos de inovação e ao mesmo tempo as características de maior 

repercussão entre os espectadores, uma maneira de manter os fãs já 

conquistados e adentrar em novos públicos e mercados, trabalhando a 
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diferenciação de seus produtos em detrimento daqueles produzidos por outros 

estúdios.” (VUGMAN, 2003, p. 3).  

Luxardo sabia que os agentes tentavam procurar preferências 

específicas de público e sua intenção sempre foi fazer cinema para as massas, 

para entreter. As histórias dos filmes tinham sempre como pano de fundo um 

romance e algum outro conflito a ser resolvido, tentando assim, agradar às 

mais diversas parcelas do publico. 

Neste caso específico, o forasteiro João passa por um dilema e diversos 

desafios durante a história, que envolve dinheiro, cobiça, medo, amor e outros 

sentimentos passíveis de identificação por parte do público, sobretudo, porque 

são dramas cotidianos. 

Este tipo de formato narrativo, de certa forma presente na estrutura de 

todos os longas produzidos por Luxardo, é comum aos filmes realizados pela 

indústria cinematográfica de Hollywood. Sabemos que o cineasta tentou 

implementar uma indústria de cinema no Estado do Pará, sobretudo, para a 

realização de filmes de gênero, feitos para o grande público, para serem 

populares e não instrumentos de reflexão crítica.  

Sua produção deixou de ser uma tentativa de cinema de autor em “Um 

dia qualquer” para se tornar efetivamente cinema de gênero, privilegiando o 

entretenimento e não a arte. De acordo com Buckland, o cinema de gênero 

constitui-se em filmes com características imagéticas que se repetem, 

alinhados a uma narrativa composta por elementos visuais pré-estipulados e 

levando em consideração a própria cultura de massa, já que na maioria das 

vezes esse filmes são produzidos para o consumo de multidões. Em 

contrapartida, os filmes de autor são caracterizados por suas singularidades, 

elementos oriundos da criatividade do artista. Estas produções dificilmente 

alcançam as massas ou se enquadram em gêneros cinematográficos, pois 

muitas vezes, representam a própria desconstrução das formalidades 

instituídas pelas indústrias e pelos mercados. 

Já Buscombe identifica gêneros fílmicos por elementos narrativos e por 

elementos de mise-en-scène. Com base nas características fílmicas de “Um 
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diamante e cinco balas”, tomaremos o western como exemplo. Nesses tipos de 

filme –em Hollywood- o cenário geralmente é velho oeste, os bares são os  

saloons, os planos abertos são recorrentes, onde se observa grandes campos 

abertos; no figurino, os homens estão paramentados com calças justas, 

chapéus, lenços, camisas sobrepostas, por vezes, jaquetas de couro e esporas 

nas botas, e as mulheres com saias e corpetes, ou demais acessórios que 

deverão indicar, inclusive, a índole da mulher; os objetos que compõem as 

cenas são as armas, as lamparinas e as carroças, sendo que na Amazônia o 

transporte foi substituído pelas pequenas embarcações. Identificar todas essas 

características é perceber a composição de um filme de gênero e analisar o 

modo como essas características são inseridas na trama nos possibilita 

entender a narrativa do filme.  

A significação destes elementos em cena reflete na narrativa de histórias 

por muitas vezes contatas pelo cinema: o forasteiro que chega à cidade do 

interior em busca de riquezas, mas acaba despertando a ira daquelas que 

possuíam o poder. Com o passar da história, o mocinho percebe que a maior 

riqueza que ele poderia ter é o coração da donzela do lugar, e os dois fogem 

deixando os conflitos para trás. Assim, “as convenções visuais fornecem a 

moldura na qual a história pode ser contada.” (BUSCOMBE, 2005, p. 308)  

A boa aceitação dos filmes de gênero e sua ligação com a cultura de 

massa pode ser compreendida pelo prazer construído no espectador pela 

possibilidade de vivenciar e descobrir situações íntimas nas narrações fílmicas, 

já que as produções são constituídas por uma grande variedade de tramas, 

inclusive familiares. Os gêneros, portanto, são edificados sobre elementos pré-

estabelecidos e clichês.  

Em “Um diamante e cinco balas” estes clichês se repetem. Cenas de 

muita ação, como lutas e perseguições, sempre filmadas em planos curtos, que 

imprimem à trama maior dinamicidade; personagens estereotipados na figura 

de um herói forte e valente, interpretado por Luís Linhares, contra o vilão do 

ator Angelito Mello. 

Como em qualquer outro filme de aventura, os personagens lutam por 

um objetivo, neste caso, pelo tesouro representado pelo diamante encantado, 
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que ao mesmo tempo se desdobra para a resolução de um mistério sobre o 

porquê do místico e, por fim, a luta pelo amor inicialmente desprezado em 

detrimento da cobiça e do dinheiro. 

Até a escolha de um espaço exótico corrobora com a noção de gênero 

do autor. Nesses tipos de filme, a ação dramática ocorre fora dos espaços 

cotidianos, em lugares pouco usuais, como florestas, desertos, galáxias e 

também regiões de garimpo, como no filme analisado. 

Por ser um local ainda pouco conhecido e por abrigar contextos 

históricos dotados de grande carga dramática, o filme também dialoga com a 

fantasia e com o fantástico dentro do próprio enredo do filme, onde uma cigana 

indica ao protagonista o local onde deverá constituir fortuna, mas atribuindo à 

jornada obstáculos sobrenaturais.  

“Um diamante e cinco balas” é uma verdadeira fusão de gêneros. Uma 

produção erguida sobre experimentações de linguagem e, sobretudo, uma 

experiência pseudoindustrial que priorizou o público e não a crítica, o 

entretenimento e não as qualidades artísticas de uma obra ou autor.  
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3.4 “Brutos inocentes”: identidade nas águas barrentas 

 

Duas embarcações chegam a um pequeno vilarejo. Elas não apenas 

transportam homens, mulheres e crianças, mas uma série de simbologias 

presentes na crônica e no folclore amazônida. E para nós, espectadores, não é 

difícil a compreensão dessas intenções e o próprio Líbero Luxardo nos explica 

em cartela o teor do filme e o modo como foi construído:  

“São duas histórias e ambas extraídas da crônica e do folclore 

amazônida... Os personagens são imaginários; autêntica é a paisagem, um 

lugar qualquer da imensa Amazônia...”.  

E para edificar a trama, pautada em histórias já presentes no imaginário 

popular, o cineasta ainda dialoga com composições que também são 

inspiradas nos imaginários locais, configurando novas ressignificações da 

realidade. Um exemplo dessa fusão audiovisual está na inserção de “Indauê 

Tupã”, música de Paulo André Barata em parceria com seu pai, Ruy Barata, e 

que na voz da cantora Fafá de Belém passou a integrar o rol das músicas 

identitárias da Amazônia paraense.  

A escolha da trilha em “Brutos inocentes”, levando-se em consideração o 

processo de montagem e de produção de sentido através dela, inicialmente 

não acrescenta novas problematizações, diferentemente daquelas produzidas 

pelo cineasta russo Sergei Eisenstein, quando da chegada das embarcações à 

escadaria de Odessa, em o Encouraçado Potemkin (1925), onde a música é 

capaz de potencializar a tensão da cena, proporcionando que o conflito seja 

sentido e não explicado. 

A música de abertura conta a saga de caboclos que cruzam os rios da 

Amazônia por longas distâncias, construindo um retrato dessas cruzadas pelas 

águas barrentas e arredias. A canção introduz a chegada das embarcações ao 

trapiche de uma comunidade. Os barcos carregam todos os elementos de uma 

procissão fluvial (fiéis, imagens sacras, fogos de artifício) manifestação 

religiosa e cultural muito comum em localidades ribeirinhas como a 

apresentada no filme. 
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À medida que o cortejo segue pelo trapiche estreito, levando imagens 

sacras ao encontro dos moradores das pequenas casas de madeira, os 

personagens do filme começam a ser apresentados. Apesar de esses últimos 

serem os ficcionais – construídos por Luxardo- todos os outros que interagem 

na cena também são, de certa forma, criados com base em um ambiente de 

ficção, mesmo que interpretem suas próprias histórias. 

Este tipo de produção nos lembra o primeiro filme realizado por Luxardo 

ainda em Mato Grosso do Sul, “Alma do Brasil – Retirada da Laguna” (1931), 

que conta através do gênero de reconstituição histórica este episódio da guerra 

do Paraguai. Neste filme fica nítida a predição do cineasta pela reconstituição, 

ou pelo recontar, de maneira fiel, histórias de cunho real de maneira 

ficcionalizada. 

Este é o caso da procissão que introduz o filme, onde a realidade foi 

utilizada como locação de uma história ficcional com auspícios de retratar de 

modo inconteste e, portanto documental, manifestações cotidianas de 

moradores de comunidades ribeirinhas. A inclusão de atores nesses ambientes 

cria uma sensação de fidelidade à estória que se revela a céu aberto aos 

viajantes que transitam via barco de linha pelos rios amazônicos, como se a 

história contada não fosse uma recriação, mas um flagrante do sublime 

momento onde a realidade se revela poetizada.  

Essa narrativa documental permeará toda a produção, porém, apenas 

herdando do documentário o formato narrativo e não seu processo ideológico 

provocador de significados. Por essa razão, convém discutir sobre as 

diferenças entre o documentário e o registro, que apesar de serem utilizados 

como sinônimos, não podem ser entendidos da mesma maneira. 

Vários teóricos como Ismail Xavier e Fernão Ramos já tentaram definir o 

documentário como gênero, porém, os discursos esbarram na impossibilidade 

de afirmar que este gênero seria capaz de concretizar o que se propõe, já que 

o resultado dessa problematização seria questionar seu formato e duvidar da 

inocência de que é possível documentar a realidade sem que ela seja 

ficcionalizada por seus agentes documentaristas e agentes documentados. 
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Do mesmo modo, o registro tem a capacidade narrativa de documentar 

fragmentos da realidade utilizando do jornalismo para lhe atribuir legitimidade, 

já que reporta fatos e não histórias. O registro sofre com a falta de 

dramaticidade e, portanto, distanciando-se dos preceitos cinematográficos 

inicialmente técnicos e, consequentemente, da produção de sentido que o 

cinema consegue evocar. 

Porém, em “Brutos inocentes”, primeiro e único filme colorido de 

Luxardo, o cineasta consegue legitimar uma “estética do registro”, diluindo a 

pretensão de realizar filmes ficcionais de cunho documental em filmes 

ficcionais com uma narrativa mais complexa, mais próxima da sensação de 

realidade e ao mesmo tempo preservando o caráter da invenção, da 

dramatização, da manipulação do tempo, do espaço e da cultura, em 

detrimento da transposição e da reafirmação desse imaginário.   

Essa narrativa documental presente na estrutura do filme se assemelha 

ao tipo observacional, onde a câmera tenta limitar ao máximo a presença do 

autor para possibilitar a captura da essência do aspecto do cotidiano.  

 

33. O compositor Paulo André Barata participa 

do filme e da trilha. 

 

Frederick Wiseman, autor norte-americano apontado por Manuela 

Penafria como referência para o documentário de observação, o define da 

seguinte maneira: 
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Os sons e as imagens são sempre os obtidos durante os momentos 

de observação. Em relação à montagem, Wiseman afirma que aquilo 

que mais o intriga e estimula é construir uma argumentação sobre 

determinado assunto sem utilizar um narrador. Essa construção é 

realizada a partir da relação que a montagem permite estabelecer 

entre os diferentes acontecimentos. (apud PENAFRIA, 1999, p.63)  

 

Ela ainda ressalta que o documentarista soviético, Dziga Vertov, foi um 

precursor do “cinema-verdade”, baseado na divulgação dos acontecimentos in 

loco, sem intervenção do autor. Ele acreditava que a câmera era capaz de 

revelar um nível mais profundo de verdade. E é, porém, sem que acreditemos 

na possibilidade de nulidade do autor face à construção de sua obra. 

Esta situação está presente na produção luxardiana, sobretudo no filme 

aqui analisado, pois o que sentimos é a nítida presença do discurso do autor 

em todo o desenrolar da obra, a expressão da fusão das ideologias do cineasta 

com a cultura popular observada por ele.  

Durante as cenas, Luxardo sinaliza a possibilidade de condensar, em 

pouco mais de uma hora, não só a sua influência na obra, mas o próprio 

processo de reafirmação do mito, do folclore, e da intenção de revalorizar o 

discurso do nativo. 

“Brutos inocentes” aborda a essência, o ato de investigar a origem do 

próprio mito, de dar ao homem da terra, autor da primeira experiência com a 

cultura popular, o espaço necessário para ecoar a voz do contador, pois foi ele 

quem criou a estória e disparou o gatilho do imaginário pós-viajantes. 

O que o cineasta se compromete em fazer é a transposição dessa 

polifonia ainda rústica para sistemas pré-definidos de concepção artística, 

inspirados em gêneros distintos e, portanto, constituindo uma obra híbrida, 

mestiça, adaptada ao calor e à umidade da região. 

Seguindo o princípio base do documentarismo de registro dos 

acontecimentos in loco, Dziga Vertov desenvolveu em 1918, na extinta União 

Soviética, uma segunda vertente do gênero que, ao contrário da teoria 
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flahertyana, pretendia captar as pessoas na vida cotidiana sem interferências. 

Foi ele o fundador do Cinema Verdade, tradução da palavra russa Kono-

Pravda.  

Vertov inovou o estilo de captação das imagens, com o “cine-olho”, em 

que a câmera era o olho do mundo. De acordo com Fábio Sola-Penna, ele 

“defendeu, a partir de 1920 a abolição da mise-en-scène, dos atores, dos 

estúdios, para que o cinema captasse a vida de imprevistos, sem que as 

próprias pessoas filmadas se apercebesse da câmara (sic).” (2002, p. 1) 

É nesse sentido que se estrutura “Brutos inocentes”, com a 

sugestividade do documentário aliada à intenção ficcional do autor, somadas, 

ainda, às características naturais da região amazônica e as dificuldades de 

produção em lugares distantes, sem estrutura para receber produções 

profissionais. 

Embora Flaherty e Vertov tenham sido os pioneiros na história do 

documentário mundial, nenhum deles se reconhecia como documentarista e 

nem diziam produzir documentários, e as definições surgiriam posteriormente. 

De acordo com Manuela Penafria, os dois documentaristas se distinguiam pelo 

tratamento dado aos seus “personagens”: 

 

Flaherty incitou o povo inuit a revelar, para a câmara, as suas 

tradições: como pescavam, como construíram um iglu, como comiam, 

em suma, como viviam. A vida do inuit que Flaherty registou (sic) não 

foi a do então presente, mas sim a vida dos seus antepassados, a 

qual ainda estava presente na memória dos mais velhos. Vertov, por 

seu lado, pretende ocupar o ecrã com imagens da vida das pessoas, 

dos seus gestos espontâneos, das suas ações, dos seus 

comportamentos e das suas atividades. (1999, p. 41) 

  

Assim como em “Um dia qualquer” e “Marajó, barreira do mar”, que 

precedem “Brutos inocentes”, pessoas reais encenam seus cotidianos à 

medida que há o desdobramento da trama. Criar deliberadamente esta 

interdependência é acenar para a intervenção do acaso. É incentivar a 



123 
 

desconstrução do todo fixo (roteiros e planos de produção) em detrimento de 

partes que trazem referências abstratas tão fortes, capazes de representar 

universos que a ficção, sozinha, não daria conta de por nas telas. 

A possibilidade de recriar esta atmosfera vem da relação que o próprio 

homem representado tem com o seu passado. Ele continua alimentando o 

tempo do mito, encenando as histórias de seus pais e avós como se estas 

nada tivessem a ver com o tempo presente, quando na verdade o momento em 

que vivem é apenas um desdobramento da vida arrastada ribeirinha.  

Por essa razão, as histórias contadas por Luxardo passam a documentar 

o imaginário e ao mesmo tempo a ficcionalizar a realidade, imprimindo ao 

tempo presente no filme um ar de realismo fantástico, de invenção e também 

de testemunho da vida que ali se retroalimenta. 

A paisagem amazônica presente no filme como cenário é um alimento 

dessa vida construída na tela. O rio que conduz o homem, a floresta que 

provém o sustento da família e ao mesmo tempo aprisiona, são alguns dos 

índices de uma diversidade natural que não opera como coadjuvante, mas sim 

como retrato de um paraíso, de um eldorado, de um lugar onde o surreal é 

poeticamente permitido. 

 

  

34 e 35. Imagens que retratam o cotidiano com estética mitológica, fantástica. 
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Essa “imensa Amazônia”, como se posiciona Luxardo, foi o principal alvo 

da atuação do cineasta, que compõe seus personagens para papéis de elo 

entre a produção da cultura e as paisagens exóticas, prioritariamente com a 

missão de criar um ambiente ficcional supra-utilizando a paisagem como 

cenário, potencializando, portanto, a força da imagem enquanto evidência da 

realidade. 

Este espaço imaginário que condensa ficção e realidade é permeado por 

significações, dentre elas, tradições peculiares do povo católico paraense. Uma 

delas é a tradição das procissões fluviais seguidas por cortejos e a outra, as 

manifestações profanas logo após as práticas religiosas. 

Luxardo intensificou ainda mais essa relação através da trilha da 

sequência que segue a abertura do filme. “Esse rio é minha rua”, também 

composição de Paulo André Barata e Ruy Barata, deixa de ser apenas um 

canto em forma de ladainha para assumir seu formato original, com flauta, 

percussão e a voz do próprio Paulo André, que interpreta a si mesmo durante a 

execução da música em formato de carimbó. 

Na sequência, os mesmos fogos de artifício que simbolizavam a 

chegada do sagrado também reverenciam o profano, como parte integrante da 

festa, assim como acontece no Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. 

Apesar de ser uma manifestação conhecida, João, o capataz do seringal, não 

suporta a festa que os moradores do local fazem no trapiche. 

Ele está bêbado, desce até o local da festa e começa a espantar os 

participantes com um chicote. A trilha automaticamente muda para um clima de 

tensão. Os populares se dispersam. Alguns músicos na hora da fuga caem na 

água para despistar o capataz, um negro alto, forte, interpretado pelo ator e 

cineasta carioca Zózimo Bulbul.  

A ira de João é motivada pela suposta ausência de moralidade na 

comunidade habitada pelos seringueiros e suas famílias, agora abalada pela 

manifestação profana dos violeiros. João se considera autoridade, detentor do 

poder de decidir sobre as vidas dos demais moradores do local. Para ele, todos 

lhe devem obediência e caso não obedeçam, tem o poder usar força bruta. 
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O argumento e a direção do filme são de Líbero Luxardo, assim como 

em suas produções anteriores. Também nesta, o cineasta não consegue dosar 

a medida certa para a atuação dos atores, sobretudo Leila Cravo, que 

interpreta uma moça muda após um trauma. 

A história de Joana também está presente no folclore amazônico, onde 

uma moça perde a fala após passar por uma situação de violência. Por essa 

razão Joana é introspectiva e temerosa, principalmente com os seringueiros 

que passaram a vê-la como mulher e não mais uma criança no seringal.  

Cenas de Joana tomando banho na beira no rio são comuns à produção, 

que mais uma vez reforça o discurso da mulher como objeto de desejo, onde 

suas aparições tendem a ser erotizadas e exotizadas. Sua interferência está 

ligada ao desejo e ao voyeurismo por parte dos demais seringueiros.  

Joana e o pai, interpretado por Rodolfo Arena, vivem uma vida simples e 

cheia de dificuldades. No texto, fica clara a dificuldade dos dois para conseguir 

sobreviver no meio da floresta. Apesar do discurso de uma Amazônia rica e 

farta, Luxado nos apresenta uma região impregnada por conflitos e injustiças, 

além da escassez presente nos seringais. 

O filme se passa durante os festejos da semana santa e é durante a 

cena de uma missa que Luxardo consegue mostrar o seu potencial criativo 

como roteirista. Ele propõe uma analogia entre o Jesus de gesso e o Jesus 

vivo, como em uma alucinação vivenciada pelo seringueiro. O capataz surge 

chicoteando a imagem e mostrando-se capaz de eliminar quando um que 

esteja em seu caminho. 

O clima da cena é rompido pela abrupta entrada da trilha sonora, que ao 

invés de colaborar para a potencialização de uma das sequências mais 

impactantes do filme, acaba criando uma espécie de visualização didática do 

que o público deve sentir. Por essa razão a plateia acaba por não sentir o efeito 

da cena em sua totalidade, apenas sabe racionalmente quais as intenções do 

autor quando optou por um tipo de trilha ou montagem. 
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Aliás, durante todo o filme percebe-se a utilização da música como um 

acessório e não como elemento capaz de provocar emoções dentro e fora de 

quadro, com seres animados ou inanimados. 

As dificuldades para a realização da película eram tantas que Luxardo 

passou a utilizar nela parte da trilha que já havia sonorizado os filmes 

anteriores. As cenas de tensão, por exemplo, têm a mesma orquestração que 

“Um dia qualquer”, ignorando-se, portanto, as particularidades da própria 

história.  

As demais canções presentes também seguem a mesma lógica das 

produções anteriores, onde Waldemar Henrique e Sebastião Tapajós eram os 

músicos convidados para a produção. Em todos os casos descritos, a intenção 

do autor é de valorizar a produção local e provar que é possível fazer cinema 

com pessoas da terra, o chamado cinema nativista. 

Porém, os efeitos desse tipo de produção influenciam também na 

composição dos elementos estruturantes da obra, como os grandes planos 

utilizados por Luxardo quando o homem se contrapõe ao rio. A escolha dos 

planos abertos denota uma relação desigual entre o homem e a natureza, já 

que as pessoas quase sempre são retratadas em menor proporção em relação 

ao rio ou à floresta. 

A cena não chega a ser de conflito, mas de revelação da ideologia do 

autor, tal qual a de Euclides da Cunha, ao retratar o homem cada vez mais 

submisso à natureza, também dependente e refém de sua morada. Essa inter-

relação acaba por ditar o ritmo da obra, onde em primeiro plano está o homem 

como agente da história e em segundo plano a paisagem, o cenário natural. 

Porém, apesar do homem ser o agente da ação geradora do drama, sem 

os cenários naturais amazônicos a produção perderia sua carga emocional e 

seu contexto histórico e, diferentemente da relação proposta acima, observa-se 

uma inversão de papéis, onde a natureza também age, interfere e dita o rumo 

da história. 

Através de uma análise mais apurada encontraremos elementos da 

presença dessa natureza por toda a película. Primeiro, porque a trama gira em 
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torno da extração do látex. Se isolarmos esse agente causador, não teríamos 

drama, trama e muito menos uma história que se tornasse roteiro de filme. 

Aliás, obras de todas as áreas artísticas trabalham em torno de uma 

inquietação ou de uma predição. 

No caso de Luxardo, essa predileção sempre presente pelos cenários 

naturais acabou sendo uma marca de sua obra, mas em “Brutos inocentes” o 

cineasta conseguiu criar uma relação mais harmônica entre homem e 

paisagem, sendo que pela primeira vez essa relação não se configura 

conflituosa por natureza, ao contrário, mostra-se numa disputa igualitária pelo 

protagonismo no filme. 

Os enquadramentos não seguem uma linha lógica de produção de 

sentido, mas um estímulo sensorial. Closes, planos médios e abertos, ajudam a 

construir uma narrativa tanto quanto imprevisível, passível a improvisos e 

acasos. Por conta disso, as imagens que vemos na tela nos dão a impressão 

de que ainda não se trata do verdadeiro filme, mas de um ensaio com sérias 

deficiências técnicas, tal qual uma peça de artesanato quando acaba de ser 

produzido pelo artesão. 

O estilo de Luxardo contém uma certa precariedade na montagem, 

dissonância que foi alvo de muitas críticas, mas que acreditamos colaborar de 

forma positiva para a criação de uma nova linguagem fílmica local, capaz de 

dialogar não apenas com o caboclo ribeirinho, mas com a própria paisagem 

inserida como cenário. 

Paisagens tanto são capazes de acalmar como de afligir, dependendo 

do modo como são posicionadas perante a presença do homem. No caso dos 

filmes que se passam na Amazônia, a tensão entre o domínio do homem e a 

soberania da natureza fez com que o cineasta tentasse pintar com estes dois 

elementos uma tela equilibrada, sem que houvesse prevalência de um pelo 

outro. 

Essas duas relações entre o homem e os cenários naturais podem ser 

percebidas em todas as sequências, sobretudo quando os atores de fora do 

Estado tentam realizar tarefas características do ribeirinho, do seringueiro, do 
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homem amazônico. As arritmias são sutis, mas uma plateia formada por 

amazônidas facilmente perceberia a pouca destreza em conduzir uma canoa, 

se equilibrar nela e ainda interpretar a fala. 

Essas dificuldades, por sua vez, ilustram as agruras passadas pelo 

nativo para conseguir o seu sustento ou mesmo para viver o seu-dia-dia. Tudo 

para o caboclo é mais difícil, já que não depende unicamente de si próprio para 

prover o seu sustento e de sua família. Revelar este processo é, ainda assim, 

deixar nas entrelinhas a sua possibilidade de compreensão e na superfície a 

possibilidade de se sentir em experimentação. 

Pessoas como Inácio, interpretado por Rodolfo Arena, deixaram de 

compreender as dificuldades da vida ribeirinha, sobretudo a vivida nos 

seringais, onde a lei quem faz é o capataz. Para ele, a Amazônia deixou de ser 

o paraíso e se transformou num inferno. 

A imagem lógica de sua condição de submissão, o medo de confrontar o 

problema e as dificuldades financeiras para executar as mudanças, caso 

hajam, faz “Brutos inocentes” ser um filme que consegue expor a miséria 

humana, a humilhação, a impotência e a solidão. Todas essas são 

características psicológicas dos personagens, que acabam corroborando suas 

atitudes também de violência. 

Suas inocências se esgotam quando instintivamente precisam usar a 

força bruta para conter a fonte causadora de seus traumas e desventuras. É 

assim que sentimos a cena em que Inácio transforma o capataz em Judas e 

crucifica-o em uma balsa que está a flutuar. Da outra margem do rio, um 

seringueiro que teve parte da língua cortada por ele, dispara um tiro para matar 

o capataz.   

A vingança revelada contém um teor dramático que extrapola suas 

significações visuais e mergulha no campo psicológico do seringueiro ali 

representado. O homem simples, acostumado a sofrer maus-tratos e violência 

por parte do agente dominante, seja ele qual for, se rebela contra seus próprios 

sentimentos de resiliência. Aqui, o autor consegue escancarar o rompimento 

deste sentimento resultante da vontade de libertação e de vingança. 
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Há, portanto, uma quebra dramática advinda dos modelos clássicos de 

produção, que prevê a transformação das condições sociais e psicológicas dos 

personagens durante a trama. Mocinhos e bandidos não representam mais 

seus antigos arquétipos, pois agora são dotados de outras características que 

surgiram em razão da manutenção da trama proposta pelo cineasta. 

“Brutos inocentes” conseguiu ser estruturado como um filme sem 

maniqueísmos, sem juízos de valor, apenas uma trama que se utiliza de 

personagens e lugares do presente para fazer surgir questões do passado, já 

aprisionadas nos livros de história, como a trágica saga dos seringueiros na 

Amazônia, os sofrimentos de uma vida marcada pela falsa esperança e pela 

dor da partida. 

A produção de Luxardo mostra as relações de conflito entre todos os 

seus agentes causadores, inclusive entre ele e os personagens construídos, 

comumente edificados à imagem e semelhança de seu criador. Concluímos, 

portanto, que a ideia da relação com a natureza e prisão construída por ela 

para o ser humano, advém de uma visão onde o caboclo é um tipo de raça 

efêmera em constante diluição do tempo e no espaço. 

O inferno de Inácio e de João, respectivamente seringueiro e capataz, é 

a necessidade de coexistência de um e de outro, numa relação de poder e 

motivação. Ambos compõem uma estrutura social, que envolve relações de 

trabalho e de família, tornando esta relação ainda mais complexa e detentora 

de uma tensão interna, psicológica, presente em filmes que possuem uma 

abordagem mais íntima dos acontecimentos e que se baseiam fatos reais 

simbólicos. 

Porém, esta relação dialoga apenas com seu inferno particular, mas com 

o inferno dúbio da natureza soberana, que oferece abrigo ao mesmo tempo em 

que exige total dedicação e submissão a ela. As condições de vida na 

Amazônia ribeirinha são parte integrante do cotidiano desse homem, de sua 

formação social e da cultura que será produzida por ele.  

Esta relação está evidente nos grandes planos abertos, no 

enquadramento do homem e posicionamento subjetivo face à presença dos 
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cenários naturais, pelas músicas regionalistas que reforçam esta relação de 

interdependência entre o homem e a natureza, pelas escolhas de luz, tempo e 

ritmo, criadores de uma atmosfera de fantasia onde o homem divide com a 

natureza o título de personagem principal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nesta pesquisa, investigamos a produção cinematográfica do cineasta 

paulista radicado no Pará, Líbero Luxardo, e as obras pertencentes ao 

chamado “Ciclo Amazônico”, composto pelos filmes “Um dia qualquer” (1962), 

“Marajó, barreira do mar” (1964), “Um diamante e cinco balas” (1968) e “Brutos 

inocentes” (1974), as únicas produções de ficção de longa-metragem 

realizadas no Estado até os dias atuais.  

Os filmes constituem-se em um dos maiores legados cinematográficos 

que o Pará possui, por terem sido os precursores de uma pretensa indústria 

cinematográfica sediada em Belém, a qual seria responsável pela produção de 

filmes regionalistas, que exaltassem a sociedade e a cultura produzida no 

Estado. 

Através das análises fílmicas, pudemos ter maior compreensão sobre os 

aspectos que compõem a obra e revelam o traço fílmico do autor, um homem 

com raízes na política, nos discursos populistas, herdados em boa parte pela 

experiência junto à Magalhães Barata. Foi com o então governador do Pará 

que Luxardo teve a oportunidade de percorrer, como seu assessor especial, 

cada um dos municípios paraenses. 

Essa experiência lhe proporcionou conhecer os tipos que mais tarde 

viriam a representar seus próprios papéis nas tramas ficcionais criadas pelo 

cineasta, através de um novo tipo de realismo, onde o aspecto real está 

presente no interior da trama, mas não necessariamente precisa se valer desse 

real para atrair a atenção e confiança do público, uma vez que a 

verossimilhança é capaz de provocar essa mesma sensação aos espectadores 

da fita. 

Para provocar esse efeito, vimos que uma das ferramentas que o autor 

lança mão se assemelha à reencenação de fatos que aconteceram no 

passado, mas que, ao invés de serem interpretados por atores, quem lhes dará 

vida serão os integrantes dos próprios grupos sociais a quem estes fatos fazem 

referência. Isto acontece com os figurantes das produções, geralmente 

moradores dos lugares onde ocorreram as filmagens e os fatos. 
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Esta predileção pelo realismo caboclo fez com que o cineasta 

inaugurasse no Estado uma espécie de cinema nativista, priorizando os artistas 

da terra e os todos os agentes sociais que pudessem ser envolvidos na trama, 

criando um extrato enciclopédico visual das pessoas, tradições e costumes, 

mitos e lendas, e demais aspectos que pudessem ser retratados sob o código 

do cinema. 

Constatamos, portanto, que os moldes ficcionais utilizados por Luxardo 

cumpriam apenas o papel de interligar realidade e imaginário, e alocar, de 

acordo com a imaginação, pessoas reais interpretando suas vidas e histórias, 

no sentido da criação de cenários humanos ou de naturalização social, onde 

homens, mulheres e crianças tornam-se paisagem. 

A direção de atores, em consequência da opção por pessoas reais, 

mantinha-se aprisionada em manter o efeito de realidade e impossibilitada, por 

vezes, de influenciar na atuação destes agentes. Por essa razão, o realismo 

utilizado para atribuir veracidade às cenas também foi o causador de 

deficiências técnicas e descuidos que contribuíram, a nosso ver, para o 

andamento das cenas. 

Por vezes, a câmera flagrou fragmentos inconvenientes de realidade, 

promovendo uma ruptura na ficção, sem ter a intenção de fazê-la. Mas o que 

parecia erro revelou-se uma prova de verossimilhança, de como a realidade 

admite imprevistos quando não-atores compõem a trama.  

Na sala de aula real uma sala de aula ficcional ganha vida nas telas. Nas 

carteiras, alunos reais, não-atores, mas integrantes de uma produção 

cinematográfica que dramatiza seus cotidianos. É comum, levando-se em 

consideração a falta de experiência dos pequenos figurantes, que alguns olhem 

diretamente para a câmera e encarem o espectador.  

Para nossa pesquisa, o olhar descuidado interpretado como erro do 

diretor, representa muito mais que uma falha técnica, mas um modo de 

comunicação entre a ficção e a realidade pela ausência de compromisso com a 

narrativa do filme, onde o agente social se apresenta em sua íntima mise-en-

scène.    

O cinema luxardiano apresenta uma relação tão intensa com a 

realidade, que acaba extrapolando o limite das telas. A trilha de “Brutos 

inocentes”, por exemplo, criada e executada pelo músico paraense Paulo 
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André Barata, também tem o músico como intérprete de seu próprio papel, 

quando o cortejo pelos trapiches da pequena comunidade culmina com uma 

manifestação profana. 

O mesmo acontece em “Um dia qualquer”, quando o personagem Carlos 

entra em um bar e se depara com a apresentação de uma banda musical. 

Dentre os integrantes do quarteto está o violonista paraense Sebastião 

Tapajós, que divide com o Maestro Waldemar Henrique, também paraense, a 

autoria da trilha sonora. 

Personagens que poderiam ficar restritos aos bastidores da trama são 

projetados, ao mesmo tempo, na tela do cinema, tornando-se seres duplicados, 

transmutados e reconfigurados. A saída dos bastidores pode ser explicada pela 

vontade do homem moderno em ser capturado pelas lentes da câmera. Esta 

temática já foi discutida por Walter Benjamim em “A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica”. Para Benjamin, “a ideia de se fazer reproduzir pela 

câmera exerce uma enorme atração no homem moderno.” (BENJAMIN, 1994, 

p.184) 

 Tamanha atração pela câmera pode ser verificada ainda no cinema 

russo dos anos 20, ao inserir no filme a participação de pessoas em auto-

representação, assim como nas produções neorrealistas, sendo, esta última, 

com a diferença de background, representando questionamentos políticos 

relacionados ao momento histórico vivenciado na Itália, onde os personagens 

têm suas particularidades exaltadas.  

Os filmes de Luxardo demonstram esse tipo de aspiração dos homens 

modernos em serem filmados. Talvez, por essa razão, as produções passam a 

incorporar tão facilmente não-atores e pessoas comuns em suas tramas, 

interpretando suas próprias histórias na reconstrução ficcional de seus mundos 

históricos e sociais.  

O cineasta também primava pela relação entre a ficção e a realidade, 

para que pudesse compor histórias que viu e ouviu tendo como cenários os 

mesmos lugares onde essas tramas aconteceram. Por essa razão, 

percebemos em sua obra uma predominância por cenários externos e naturais.  

Dentre essas escolhas podemos destacar as imagens utilizadas pelo 

cineasta pelo cunho publicitário, a fim de tornar a obra mais atrativa aos olhos 

dos investidores de fora do Estado, o que não aconteceu por conta das 
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dificuldades técnicas encontradas para dar continuidade a uma produção 

artesanal com auspícios de industrialização. 

Deste modo, a análise dos filmes nos proporcionou maior compreensão 

sobre as temáticas abordadas, arquétipos e estereótipos recorrentes, além de 

investigar as estruturas narrativas e linguagens utilizadas pelo cineasta para 

alicerçar suas produções e, por conseguinte, a própria relação entre autor, obra 

e público.   

Por fim, cabe destacar o que mais nos chama a atenção nas obras que 

compõem o Ciclo Amazônico, como a intensidade da realidade revelada 

mesmo em cenas onde a presença da ficção é visível e o hibridismo entre 

ficção e documentário como característica de um gênero  que transformou-se 

no exoesqueleto da obra luxardiana, que versa com a teoria do cinema de 

Bordas, mas sem concretizar a generalização da aplicabilidade.  

Esta trama híbrida e repleta de referências regionalistas consegue atrair 

os olhares dos espectadores para as verdades criadas em tela, estabelecendo 

uma relação de cumplicidade e expectativa que só se dispersa quando o 

projetor é desligado.  
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