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NÂO QUEREMOS NOSSOS JACARÉS TROPEÇANDO EM VOCÊS :  
NOTAS SOBRE AS IDENTIDADES URBANAS NO CINEMA PARAENSE .  

Keyla Negrão*  

Resumo: A urbanidade amazônica constituída na cena cinematográfica 
contemporânea assume um lugar estratégico na construção das personagens de dois 
curtas-metragens paraenses: Dias (ficção) e Invisíveis prazeres cotidianos 
(documentário). Os filmes revelam texturas da cidade inscritas nas imagens de um 
cinema com apelo urbano, as imagens reclamam para Belém, identidades de 
metrópole da Amazônia. 
Palavras-chave: Cinema, identidades, Amazônia, cidade.   

Argumento  

O trabalho visa buscar uma reflexão sobre as relações entre cultura e 

audiovisual, a partir de dois exemplos da produção da retomada do cinema paraense. A 

descrição de cenas Dias de Fernando Segtowick foi escolhida como corpus deste 

ensaio por ser esse filme o primeiro exibido no marco de uma política pública cultural 

para o audiovisual em Belém; e Invisíveis prazeres cotidianos de Jorane Castro teve 

também cenas eleitas como corpus deste trabalho por ser um marco da produção 

financiada por incentivo privado e exibido em rede nacional numa parceria com a Rede 

pública de TV.   

Partimos da premissa de que as identidades aqui como categoria conceitual 

opera próxima de um objeto que nos faz refletir sobre uma recente produção cultural, 

especificamente no âmbito da cultura audiovisual. Identidades nesse sentido preside 

situações convergentes (e divergentes), conflitos e projetos de audiovisual 

(especificamente o produto curta-metragem paraense) no que diz respeito a elaboração 

de  narrativas urbanas e projetos culturais para a cidade. As identidades se tornam, 

assim, um conceito que opera na cultura, trazendo novos insumos sobre um jeito de se 
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inventar sentidos de urbanidades (NEGRÃO, 2005).              

Ambos os filmes recortados como exemplos dessa reflexão foram produzidos 

em momentos diferentes da história da recente produção audiovisual paraense.Os filmes 

em questão seguem uma linha temática que é preocupação e interesse de pesquisa: a 

cidade como lugar de convergência de identidades.  

1- A cidade colisão: individualidades e coletividades na contemporaneidade. 

Filme: Dias /2000 

Diretor: Fernando Segtowick 

Formato: Curta metragem (ficção) 

Suporte: 35mm 

Duração: 10

 

Nota Inicial: O primeiro Filme foi lançado a partir do I Edital de roteiros para produção 

de curtas-metragens da Prefeitura Municipal de Belém (FUMBEL/1998). 

Sinopse: Belém, Avenida Doca de Souza Franco, final de tarde, o trânsito é intenso. Um 

carro avança o sinal e desvia um caminhão que atropela uma menina. Três testemunhas 

do acidente ficam chocadas.    

A partir daí, Dias acompanha um dia na vida dessas três pessoas que se 

descobrem desesperadas e procuram ajuda. Elas estão sempre próximas, mas não se 

conhecem. Encontram-se na vida, mas não se ajudam até um acidente as colocarem lado a 

lado. 

Núcleo narrativo: a rua da cidade 

Plano em movimento rápido em direção a uma menina, como se algo fosse colidir com 

ela. A menina grita. Quando o plano está bem próximo. Corta.   

A cena é no início do filme. A câmera busca a cidade, três estórias cruzadas 

numa rua, numa avenida, o signo da metrópole. O drama urbano é anunciado com o efeito 

colisão, passagem rápida para plano fechado no rosto da menina gera maior 

dramaticidade da cena em Zoo in (a câmera entra na estória). E o corte anuncia: três 

personagens passam nesta cena. Algo vai se passar sobre aquelas três pessoas, dramas 

individuais no cotidiano da cidade. Mas o que toma dimensão em primeiro plano é a 

cidade, anuncia-se o drama da cidade. A cidade conduz personagens a um modo de vida 

frenético. 



 
O choque é produzido com o efeito do acabamento de luz forte e o grito da 

menina faz colidir um drama social. Três personagens-chave participam dessa dimensão 

que impacta pelo vôo de uma câmera que se aproxima e desfaz em um instante a cena.    

A cena fragmenta-se e, daí em diante desdobra-se em três histórias, histórias 

curtas. Isso já implica um ritmo frenético, uma montagem e desmontagem de cenas, 

cortes em espaços de tempo curtos. Esses cortes dão entrada ao espectador para a ação em 

vários  lugares e situações efêmeros em tempos diferentes, é a  idéia de que a cidade não 

pára.  

Esses vai-e-vém são amarrados por flashbacks que culminam com esse momento de uma 

cena que abre e fecha o drama urbano.  O início da história  tem a mesma referência do 

seu fim: a colisão, o trânsito, a rua. A cidade não é só palco da história, é condutora do 

ritmo da vida das personagens.  

Dias é o primeiro filme do diretor, antes ele realizou o experimental: Black . 

As referências a fragmentação das histórias não se tratam de uma novidade. Podemos 

citar alguns filmes contemporâneos como Cidade dos sonhos e Magnólia , e tantas 

outras referências com as quais Dias pode dialogar.   

No instante que o filme dialoga com matrizes universais dribla uma moldura 

regionalista e foca na metrópole a cena de início que toma de cara a cidade.  

O que marca Dias é uma preocupação com a sofisticação dos elementos que dão 

movimento a cada quadro, à luz adequada a fragmentação das cenas, produzindo o efeito 

short story.   

O diretor Fernando Segtowick conta  que havia algumas motivações pessoais que 

moldavam a concepção de cidade:   

No início, o conceito maior era ter quebra nessa imagem que sempre se vê de 

Belém. O princípio básico de Dias era mostrar a cidade de um outro ângulo, outro 

olhar . 

[...] tem, uma estória engraçada: Jorane Castro chegou aqui quando estavam sendo 

filmados Quero ser anjo , logo depois o Dias , e logo em seguida seria As 

mulheres choradeiras .    

[...] Então, quando Jorane chegou estava essa confusão: o Círio cenográfico do 

Quero ser anjo ; o Dias que interditou a avenida Doca de Souza Franco. Ela 

chegou e viu tudo isso e falou: eu cheguei em Hollywood e não sabia . 



  
A cena da colisão não tem um elemento da a cultura local, como afirma o 

próprio diretor, nenhuma mangueira, Círio (maior festa religiosa do norte do país) e Ver-

o-peso (a maior feira a céu aberto do país), símbolos que figuram cenas emblemáticas de 

filmes que falam da metrópole da Amazônia.   

Será que aí a cena onde reside ( e preside) a novidade que fez Dias gerar 

tantos comentários?   

Afinal, o tema cidade não é tão novidade assim no cinema paraense, a exemplo 

do que coincidentemente ou não Um dia qualquer filmado na década de 60 por Líbero 

Luxardo, um documentarista paulista, radicado no Pará que mais filmou longa-metragens 

na história do cinema paraense, fez a crítica também se mobilizar.   

O efeito histórias curtas e fragmentadas também não é o que inaugura um modo 

de fazer cinema, se lembrássemos de algumas referências estrangeiras como Altman, 

Tarantino (este também uma matriz admirada por este diretor paraense); e o gosto pela 

montagem citando referências como Eisenstein;    

Então, onde estaria a novidade em Dias ?  

Ou então, não se trata de novidade, seria um posicionamento diferente da 

perspectiva de um amazonismo cunhado sob o signo da floresta, do rio, e da descrição 

pitoresca da cidade que Dias tenta escapar?  

Dias não se prende na descrição da cidade, mas no modo de vida que a cidade 

passa a produzir. E fundamentalmente, esta história preocupa-se com que tipo de 

comunicação se passa a ter nesse cenário citadino, que tipo de comunicação a cidade pode 

produzir. Dias oferece referências para discutir essa questão e construir efetivamente 

um modo de perceber a cidade, como o diretor diz, há um propósito de produzir formas 

de percebê-la de um ângulo diferente.E se muda a perspectiva de olhar,  envereda-se por 

outras formas de narrá-la também.  

O filme apresenta na cena-chave (colisão) três personagens que indicam 

características de faixa-etárias, classes, atividades diferentes: uma adolescente nervosa 

que  dirige um carro em alta velocidade na avenida; uma mulher na faixa dos 40 anos, 

aérea, faz cooper na lateral do canal da avenida é surpreendida pelo carro desgovernado 

da adolescente; e um rapaz na faixa dos 30 anos, aflito, esfrega as mãos, está cabisbaixo 

no ponto de ônibus. 



 
Destaca-se a presença da atriz Sandra Barsotti ( a empresária que faz cooper), a 

única atriz que não é paraense, conhecida nos anos 70 e 80. E que em Dias volta a 

ocupar uma vitrine no curta-metragem por ter sintonia com a personagem que se quer 

construir: uma empresária que na faixa dos 40, branca, busca no culto ao corpo uma fuga 

para seu drama matrimonial. A adolescente que dirige um carro também é branca. O tipo 

mestiço da cena, cuja apresentação é essencial a compreensão da história, é o rapaz 

desempregado (ex-presidiário). O filme recupera uma espécie de conflito imanente, sutil, 

entre classes e raças diferentes. Questões que se diluem nos dramas individuais urbanos 

cotidianos. 

A cidade de Dias se apega a esses três personagens e seus dramas individuais, dramas 

colididos, mas que não se tocam, chocam-se, desfazem-se no primeiro e último corte da 

cena nuclear.   

A cidade produz sujeitos incomunicáveis. Um paradoxo: os sujeitos podem estar 

em vários lugares em curtos espaços de tempo. A cidade cria uma ambiência para que 

vários sujeitos circulem pelas mesmas ruas, e realizem atividades diferentes, e não parem 

em lugar algum. Metaforicamente, quando eles se encontram a cena se desfaz: Corta.   

Um certo niilismo anuncia a perspectiva do olhar a cidade. E, incorporando a 

idéia de incomunicabilidade, Dias produz uma metáfora paradoxal: o sentimento de 

comunidade colidindo com o sentimento de individualidade. O conflito do filme. E 

niilista, por quê ?  

Um modo de vida devora o outro. A cena da colisão e encontro de três pessoas. 

O quase encontro de três histórias é marcado pelo estrondo do caminhão e silêncio das 

personagens. O grito da menina atropelada é desespero, a explosão da solidariedade.  

O filme nos remete a uma certa nostalgia, quem sabe, dos tempos em que em Belém ou 

qualquer outra média ou grande cidade produzia o sentimento de vizinhança. O retorno da 

cena da colisão inicial-final puxa os créditos finais. Dias  deixa em aberto o fim e se 

mostra propositivo a discussão das relações entre individualidades e coletividades, a partir 

do cotidiano na cidade.  

2- A ciber-cidade: imagens de experiências cotidianas no ambiente virtual . 

Filme: Invisíveis prazeres cotidianos / 2004 

Direção: Jorane Castro 

Formato: Média metragem (Documentário) 

Suporte: DV 



Duração: 26

  
Sinopse: Um retrato de Belém do Pará, a partir do relato de seus  jovens moradores, que 

se expressam e se comunicam através dos blogs. Pela distância geográfica e cultural, 

desenvolveu-se em torno de si mesma e da Amazônia, uma cidade que desde sempre 

viveu afastada do mundo, quase em autarquia.   

Nota inicial: O filme é um produto de projeto premiado no Edital do Itaú Cultural, um 

incentivo privado que premia projetos culturais, incluso audiovisual, em todas as regiões 

do país. A exibição é uma parceria do Itaú com a TV Cultura de São Paulo em rede 

nacional. Uma realização da Cabocla (Ong), gerenciada por Jorane Castro (diretora).  

Diferente das narrativas de ficção, o documentário se estrutura de forma a estabelecer 

com o cotidiano uma impressionante relação de permeabilidade quase constante, o que 

não significa sua reprodução, mas uma entrada alternativa à sua percepção da experiência. 

A carreira em audiovisual de Jorane Castro se filia a produção fotográfica do movimento 

Fotoativa que milita em Belém e a participação da produção documental na 

universidade.Em Belém participou da produção de Maria das Castanhas e Fronteiras 

Carajás , ambos documentários dirigidos pela socióloga, Edna Castro, sua mãe, vinculada 

ao Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA-UFPA). Jorane Castro, cineasta 

paraense  estudou jornalismo em Belém, mas procurou a formação específica em cinema 

na França. Cursou dois anos em Estudos Audiovisuais e Cinematográficos na 

Universidade de Paris VIII. Fez pós-graduação em cinema em Sociologia aplicada ao 

cinema.   

Invisíveis prazeres cotidianos . O filme se interessa pelo cotidiano, apoiado na 

compreensão das formas invisíveis de sua percepção. O filme elege os blogs para 

compreensão de uma modalidade nova de comunicação entre os jovens da cidade. Elege 

os jovens seus personagens principais desta cena blog de Belém, por se tratar de um 

ambiente midiático visitado e construído na sua maioria por jovens. Uma espécie de diário 

virtual que conta a história atual da cidade de Belém.  

A câmera se orienta pela vida doméstica das personagens do cotidiano, os 

ambientes escuros são o lugar de onde se narra versões sobre a mesma cidade: Belém. 

O filme se localiza nesse contexto.  



 
Quatro estórias sequenciais de jovens se estruturam a partir de um PC, do 

ambiente sagrado, invisível do qual se vigia o cotidiano, e partir dele se criam narrativas 

subjetivas como são os blogs que ganham uma dimensão coletiva emoldurada pela nova 

prática e ferramenta midiática.   

Fotografia, chuva, rio, festa rave, prédios, mangueiras são notas do dia-a-dia de 

jovens. A câmera na mão passeia como olhar voyeur, criando brechas subjetivas, plurais 

do olhar sobre Belém. Os contrastes entre as imagens fazem dialogar o local e o global; o 

moderno e o arcaico: um diálogo invisível: uma naturalização da relação entre homem e 

tecnologia.    

Uma nova coletividade se produz, à meia luz como os filmes noir, no ambiente 

doméstico, privado e sagrado, planos fechados (closes super closes) por onde se concentra 

a câmera se produz  essa coletividade: os que fazem da atividade de bloggear uma 

atividade rotineira,que se ligam sem precisar estar presente. Uma coletividade que se 

conecta por cabos, alguns visíveis, outros invisíveis, como os rios e braços de rio que 

cortam toda a cidade, subterrâneos, produzindo experiências diferenciadas. Belém deixa 

de ser uma ilha. E a estação hidroviária se esparrama numa estação virtual.   

O final traduz uma fusão dessas experiências. Na dimensão onde a tecnologia 

proporciona um encontro entre as várias faces da cidade (público-privado; rio-asfalto; 

presente-passado), e linguagens que trafegam pelo cenário multimídia dos blogs: 

oralidade (poema) , músicas eletrônicas, fotografia etc se produz um perfil híbrido, crítico 

e menos pessimista sobre os sujeitos, em especial os jovens que se apropriam (os que têm 

acesso às novas mídias) de uma nova modalidade de compartilhar e definir as 

experiências na cidade.   

Escapa-se ao niilismo da visão de cidade tecnológica que devora Belém. O blog 

canalisa a sensação nostálgica de religar as experiências e introduz, redimensiona as 

formas de produzir comunicação e cultura audiovisual na cidade. Os diários virtuais 

elegem temas diversos e oferecem sobre a cidade um leque diverso de links, de acessos, 

entradas e miradas sobre Belém.   

O documentário cria um ambiente de contrastes entre as dimensões culturais do 

cotidiano e da mídia virtual, alternando, com recursos de inserts e fusão, externas e 

internas, depoimentos e cenários virtuais e presentes na territorialidade da cidade: rituais 

matinais e noturnos, como uma imagem de uma festa rave e um poema de blog; uma 

imagem de torcida organizada de futebol e uma galeria  fotográfica no blog, o fotolog.  



 
A comunicação passa a ser essencialmente visual para atrair, criar adesões para 

os diários, a vida da província, da cidade isolada conectada pelas laços cotidianos, 

potencializados na dimensão virtual. Como Círio e rio deixassem de ser observados como 

simples elementos pitorescos naturalizados na cena fílmica paraense e supervalorizassem 

formas convergentes (e divergentes) de experiência com a cidade amazônica.   

Elementos do local  ganham lugar nessa cena, nessas vitrines individuais, nas 

ações que de tão cotidianas ( prazerosas) e comuns como a chuva que cai à tarde na 

capital paraense,  não deixa de a cada dia promover um espetáculo diferente, previsível-

imprevisível: uma árvore que cai, um acidente de carro, um alagamento de avenida, um 

namoro que se desfaz...   

O documentário promove uma fusão de linguagens visuais num relato que 

promove um novo lugar de permeabilidade entre vídeo, música, fotografia, internet e 

cinema.  Imagem e cotidiano entre os sujeitos que aí se relacionam, conexões entre os 

espaços em que esses sujeitos teclam e, por exemplo, contemplam uma chuva, um dos 

espetáculos da vida do cotidiano belenense.   

Podemos identificar no documentário alguns cruzamentos da concepção 

desses novos jovens : Cada jovem representa um tipo de sujeito-blog (o ciblog?): a 

fotógrafa intimista, a clubber, o mais legal da Amazônia, o adolescente roqueiro, o 

fanático por futebol. São vários tipos de blogs, maneiras de olhar o mundo, de se definir 

o que é ou não é ser belenense.  

Não nos interessa especificamente caracterizar esse novo jovem, mas de 

entender as relações que o filme propõe para entender como ele passa a se comunicar, 

passa a construir uma perspectiva para entendermos as mudanças  culturais no âmbito 

da cidade. Entender como o provinciano , esse cotidiano belenense passa a ser 

narrado.  

O documentário passa a trazer para o primeiro plano não uma visão dualista  

da cultura, e nem uma visão pessimista ou de exaltação da tecnologia; mas de um 

cenário onde não se desfazem ou se excluem experiências, mas onde se pode 

intercambiá-las.   

Formas de relações que os sujeitos estabelecem com passado-

presente/individualidades-coletividades, e como ocorrem essas transformações à medida 

que as novas mídias  promovem esses intercâmbios. Nesse instante, molda-se uma nova 

ordem das relações comunicativas na cidade e tipos de identidades diferentes, plurais.   



     

3- Notas Conclusivas   

É imprescindível ressaltar que a realização desses dois projetos é gerada na 

convergência de vários interesses institucionais (públicos e privados) e dos chamados 

realizadores independentes.  

Da perspectiva do tema deste trabalho, os filmes nos remetem a produção de 

sentido de cidade.A versão dramática na ficção de Fernando Segtowick traz a 

contribuição sobre a noção de comunidade e como ela pode ser comportada ou chocar-se 

com a noção de cidade, a noção de presente colide com a de passado. No caso da 

perspectiva da documentarista, Jorane Castro, os blogs como ferramentas de produção de 

um olhar diferente sobre a cidade nos permite vislumbrar também outras formas de narrar 

experiências do passado. Ou seja, as novas mídias permitem uma potencialização e fusão 

das experiências do cotidiano belenense, e não uma relação de exclusão das experiências 

entre passado e presente.   

É um traço do trabalho de Jorane Castro essa tentativa de entender visualmente 

como se colocam elementos de uma dimensão do arcaico no presente.Entendo como 

sendo uma contribuição importante para tentarmos escapar de uma leitura e compreensão 

dualistas da cultura (presente X passado).  

As versões propostas nesses projetos audiovisuais não são propriedades visuais 

dos diretores, mas constituem-se como importantes sinalizadores de um lugar estratégico 

(a cidade) para se pensar, a partir das identidades de projetos que convergem nesse 

cenário, as políticas culturais para o audiovisual.        
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