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RESUMO

O presente trabalho analisa o cinema Argus, que existiu na Cidade de Castanhal, situada no nordeste do Estado do Pará,  entre os anos de 1938 e 
1995, o qual foi um importante espaço para a realização de atividades envolvendo a cultura e o lazer da população. O período em que 
concentramos a nossa análise, a partir da documentação disponível, compreende as décadas entre 1960 e 1990, visto que a memória dos 
depoentes e a documentação acessada durante a pesquisa se refere a este período. Por meio do exame da memória oral, procuramos entender a 
relação do cinema com a modernização do espaço de Castanhal e procuramos apontar sua influência no cotidiano da cidade, bem como, destacar 
as estratégias de sobrevivência do cinema, que existiu durante mais de cinquenta anos na cidade do interior, com ênfase no trabalho e no esforço 
da família Queiroz Carneiro, discutindo a importância de sua atividade econômica para a Amazônia. Na produção do trabalho, pudemos perceber 
que o cine Argus teve uma longa duração para os padrões da indústria de entretenimento dos municípios do interior da Amazônia. Descrevemos 
como o Cine Argus construiu estratégias de captação de público, ao longo de sua existência, de forma a permanecer ativo. Da mesma maneira, na 
pesquisa, pudemos perceber que a família Carneiro, proprietária e responsável pela manutenção do cinema, também se destacou no ramo da 
distribuição de filmes, garantindo o abastecimento de cinemas em uma vasta região da Amazônia, conseguindo atingir municípios distantes como 
Altamira (noroeste do Pará), Açailândia e Imperatriz no Maranhão, Macapá, capital do Estado do Amapá, municípios e garimpos na área da Serra 
dos Carajás, além de Castanhal, Santa Izabel, e distritos adjacentes. Configura-se, assim, uma história de uma família de empreendedores da 
indústria cultura na Amazônia, fator por si só excepcional. Dentre as estratégias de sobrevivência do cinema, destacamos a procura pela interação 
de comunicação com a cidade e região, por meio de práticas de marketing como propagandas por auto-falantes, inserções em rádio e produção 
de boletins informativos. Outra prática importante se constituiu na procura por públicos específicos. Isto se pode notar a partir da análise das 
programações do Cine Argus, especialmente nos anos 1980, quando o cinema fecha parcerias com o Consulado do Japão, garantindo uma 
programação especial para a colônia de imigrantes e descendentes de imigrantes que viviam próximos à cidade de Castanhal, o que fez com que o 
Cine Argus, além de um espaço de entretenimento, se tornasse igualmente um lugar de memória cinematográfica e de intercâmbio cultural local 
entre o Brasil e Japão; ou ainda, quando o cinema investia em programações específicas tendo por base feriados religiosos ou cívicos. A pesquisa 
realizada por meio de entrevistas organizadas, coletadas e analisadas segundo a metodologia de História Oral, também se valeu de pesquisa 
documental e bibliográfica. Como resultado geral, podemos indicar  que o Cine Argus foi fundamental como espaço de memória da indústria 
cinematográfica e cultural da Amazônia, como lugar de difusão e apropriação de imagens e representações da modernidade ao longo do século 
XX, no norte do Brasil.
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