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Resumo 

 

Este artigo interpreta, à luz da hermenêutica geertziana e da filosofia benjaminiana, o 

filme paraense “Açaí com Jabá”. Discute através dele a evocação do mito cosmogônico 

do açaí para a conformação de um imaginário comum sobre a capital paraense. Filme e 

Mito aqui apreciados como médiuns de reflexão sobre a cidade e sobre a relação nem 

sempre afetuosa que Belém tem com seus visitantes. Objetiva verificar o que disso 

sobra enquanto imagem de um tempo, enquanto estética identitária. Metodologia, 

finalmente, que intenta perceber Belém através de um de seus maiores signos de 

distinção, um de seus arquétipos de significação (o açaí). 
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Este trabalho foi desenvolvido considerando que a relação existente entre 

produtos culturais (e o açaí é tratado aqui desta forma) e o aparato temporal e social em 

que se manifestam, pode dizer para muito além de suas significações mais imediatas. E 

que tomar essa relação como objeto de estudo significa, em alguma medida, indicar os 

contornos de uma experiência evocada pelos próprios artefatos mercadológicos, 

simbólicos ou estéticos que a representam. 

Aqui são discutidas as maneiras pelas quais o mito cosmogônico do açaí é 

evocado para a conformação de um imaginário sobre a cidade de Belém. Melhor 

dizendo, aquilo que este mito carrega enquanto força redentora e que ainda hoje é 

convocada para proteger Belém de uma incômoda incompreensão de si, motivada 

possivelmente pela velocidade dos tempos atuais, mas também por questões 

relacionadas à sua própria constituição histórica enquanto cidade encravada entre o rio e 

a floresta. Força convocada também para salvá-la de seus invasores mais temidos (e ao 

mesmo tempo mais amados) como o turista do filme de Alan Rodrigues, ainda que essa 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Imagens e Imaginários do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da UNAMA, email: 
nilocaetano@yahoo.com.br. 
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operação costumeiramente se realize, como na película do ano 2002, apenas de maneira 

estética e a partir de uma linguagem que ora é satírica, ora é pastichezada, porém 

sempre carregada de sentidos. 

Uma relação dialógica que não pretende desvendar os caminhos trilhados pelas 

alterações sociais na cidade de Belém, muito menos fazer deste empreendimento uma 

narrativa linear e causal. A tentativa é apenas a de esboçar e delinear de forma 

inteligível e pertinente “A” cidade para os que nela experimentam suas vivências. Uma 

maneira de perceber Belém através de um de seus maiores signos de distinção, um de 

seus arquétipos de significação. 

As descrições do filme “Açaí com Jabá” e também do mito de “Iaçá” 

realizadas aqui são feitas considerando suas estruturas não para nelas ficar, mas para 

delas interpretar o sentimento que plasma como espírito das obras que se relaciona com 

o imaginário sobre o açaí e sobre a cidade de Belém. Mito e Filme, dessa maneira, a 

seus modos, juntos ou não, apreciados como médiuns para se discutir a relação nem 

sempre afetuosa entre Belém e seus visitantes e o que disso sobra enquanto imagem de 

um tempo, enquanto estética identitária. 

O mito de Iaçá, ainda que não explicitamente, em muitos aspectos, se relaciona 

com a estética moderna e cinematográfica do filme “Açaí com Jabá”. Produção 

paraense, do ano de 2002, que opera um modo peculiar e recorrente de conceber Belém 

como uma cidade que não consegue ver-se distante de sua mítica e tradição. Imagem 

que de saída posiciona o mito também como uma linguagem estética, como a poética de 

um imaginário (LOUREIRO, 2009) ou uma alegoria que tem o poder de redimir e 

apaziguar uma cidade que de repente se viu atônita, nua, diante da modernidade tardia e 

das ameaças que esse tempo traz consigo: como o improvável furto do açaí pelo “eterno 

inimigo estrangeiro” (para relembrar o trauma da “borracha”). Inimigo que no mito de 

Iaçá, sugerimos, parece ser aquele (ou aquela, a filha da índia Iaçá) que por ainda não 

ter nascido para a tribo, dela também não pertence. Natureza, antinatureza, que 

transforma imediatamente, ainda no útero da mãe, a índia menina na ameaça a ser 

combatida, no estranho que estar por vir e roubar aquilo que a ela não pertence: a 

comida daquele povo. 

A estrutura narrativa mais conhecida do mito de Iaçá, apresentada logo abaixo, 

sugere que apenas após o renascimento da menina morta e metamorfoseada na palmeira 

do açaí, portanto apenas após a sua transformação em parte constituinte do lugar, 
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daquela terra, é que passa a ser aceita como membro da tribo e mesmo reverenciada 

como tal. A geografia do nascimento neste mito não é condição única, ou mesmo 

principal, para a constituição e determinação da identidade local. A pertença é dada pela 

força da transformação (consentida ou não) do estranho em familiar, do outro em local.  

Detalhe fundamental para se compreender o final de “Açaí com Jabá” e a distinção 

realizada neste trabalho sobre os que são capazes de tomar o açaí como um local e 

aqueles que apenas sabem como fazê-lo.  

Interpretações que aprofundaremos mais adiante. Por ora vamos à versão mais 

conhecida do mito de Iaçá, retirada das pesquisas da professora Lígia Simonian (2011, 

p. 163): 

 

Em tempos remotos, havia no local onde se erigiria, mais tarde, Belém 
do Pará, uma tribo que, devido à escassez de alimentos, vivia sempre 

em grandes dificuldades. E como a tribo aumentava dia a dia, o 

cacique Itaki reuniu sua gente, fazendo sentir a grande crise que 

adviria, caso continuasse a crescer populacionalmente. 
Resolveu, de comum acordo com os mais velhos guerreiros e 

curandeiros, sacrificar toda criança que nascesse a partir daquele dia.  

Talvez devido à tal medida, passaram-se muitas luas sem nenhuma 
nativa conceber. Porém, um dia, Iaçá, a filha do cacique Itaki, 

concebeu uma linda criança. Entretanto, não demorou muito para o 

conselho tribal se reunir e pedir o sacrifício da filha de Iaçá.  
Seu pai, guerreiro de palavra, não hesitou em dar cumprimento à sua 

ordem. Ao saber de seu rebento, Iaçá implorou ao pai que poupasse a 

vida da filha, pois os campos estavam verdejantes e a caça não tardaria 

a abandonar a região. O cacique Itaki, porém, manteve sua palavra e a 
criança foi sacrificada. 

Iaçá enclausurou-se em sua tenda, ficando ali por quase dois dias de 

joelhos, rogando a Tupã que mostrasse a seu pai uma maneira pela 
qual não fosse preciso repetir o sacrifício de inocentes. 

Alta hora da noite, porém, ouviu Iaçá um choro de criança. 

Aproximou-se da porta da tenda e, então, viu sua filha sorridente ao pé 

de uma esbelta palmeira. A princípio ficou estática. Depois, em 
correria louca, lançou-se em direção à filha, abraçando-se a ela, mas 

deparou-se com a palmeira, pois, misteriosamente, a criança 

desaparecera. Iaçá, inconsolável, chorou copiosamente até desfalecer.  
No dia seguinte, o seu corpo foi encontrada ainda abraçado à palmeira. 

Estava morta, mas seu semblante risonho irradiava satisfação; ao 

mesmo, seus grandes olhos negros, inertes, fitavam o alto da palmeira. 
Itaki notou que a palmeira tinha um cacho de frutinhas pretas. 

Ordenou que fosse apanhado e amassado em um grande alguidar de 

madeira, obtendo, assim, um vinho avermelhado. Agradeceu a Tupã e, 

invertendo o nome de sua filha Iaçá, batizou o estranho vinho de açaí, 
suspendendo em seguida a limitação do seu povo. 

 

Ao leitor, desde agora, avisa-se que não serão discutidas definições sobre a 
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natureza do mito enquanto narrativa pseudo-histórica, ou apenas poética no sentido 

grego de uma epopeia que narra o percurso de uma vida heroica em nome de uma 

existência que se quer eternamente imortal (isso não parecia ser a intenção de Iaçá e 

nem de sua filha). Pulou-se tudo isso para mirar especificamente em sua estética, 

naquilo que sugere enquanto representação, enquanto imagem ideal de um tempo ideal e 

não apenas como um ensinamento da ordem do vivido, extraído da “letra” de sua 

narrativa. Mesmo porque para isso necessitaríamos considerar que o teor de verdade que 

ele carrega (e ele carrega, o sabemos) teria que ainda valer integralmente como 

organizador do tempo social na grande cidade contemporânea. O que entendemos não 

ser verdade, mesmo no caso de Belém.  

A conversão do mito em poesia, em imagem, somente é possível: 

 

quando a dominante deixa de ser mágico-religiosa para tornar-se 

estética. Quando o mito deixa de ser o funcionamento de códigos 
sociais e passa a ser linguagem significante, ou uma “prática 

significante”, como diz Júlia Kristeva, que é próprio das artes 

(LOUREIRO, 2009, p. 153). 

 

Neste sentido, a narrativa mítica de Iaçá deve ser interpretada no âmbito da 

relação de representação, referenciada ou não, de uma ideia sobre o fruto e sobre a 

cidade que comumente se expressa através deles. Narrativa como ideia de síntese, de 

imaginário, que alça o açaí ao status de “fruta mártir” e salvadora carregando esse teor 

de verdade (no sentido benjaminiano) como uma sugestão estética não mais calcada na 

experiência profunda de colher, bater, vender ou tomar o açaí, repassada de pai para 

filho e capaz de fazer o citadino belenense reconhecer o mito de maneira consciente nos 

objetos que o circundam, mas que faz dele uma espécie de prisão de onde não se quer 

escapar. Uma redenção inalcançável como no romance moderno (OLIVEIRA, 2009). 

No mito de Iaçá o “outro” só é aceito por conta de uma necessidade pragmática 

de sobrevivência. E aqui no duplo movimento de uma necessidade de renovação da 

tribo (pois o que aconteceria a ela se nenhuma criança mais nascesse?) e da obtenção de 

alimentos. E isso porque mesmo diante dos apelos desesperados e emocionados de uma 

mãe o cacique, avô da criança a ser sacrificada, não recua. A libertação da tribo de sua 

terrível sina só acontece pela metamorfose do estranho em nativo, pela morte da menina 

como exógeno e de seu renascimento como pertença, como açaí. O renascimento 

funcionando como um rito de passagem (TUNNER, 2013). 

A diversificação cultural de Belém promovida pelo processo de colonização 
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(NUNES, 1999) fez com que ela tivesse certa vocação para travar com o “outro” uma 

relação ambígua, por vezes contraditória, de amor e ódio, de acolhimento e repulsa. 

Simmel (1983, pp. 182-183) dizia que a: 

 

unificação de proximidade e distância envolvida em toda a relação 

humana organiza-se, no fenômeno do estrangeiro, de um modo que 
pode ser formulado da maneira mais sucinta dizendo-se que, nesta 

relação, a distância significa que ele, que está próximo, está distante; e 

a condição de estrangeiro significa que ele, que também está distante, 

na verdade está próximo. 

 

Para o cacique Itaki sua neta representava exatamente esse duplo movimento: 

uma estranha, porém familiar. Deixá-la viver significava ao mesmo tempo um 

sentimento de regozijo e de dor, próximo e distante. Como avô provavelmente a queria 

viva, mas como cacique sabia que em o fazendo colocaria em xeque a sua posição de 

líder e, pensava ele, a existência de todos. Estava preso em um “duplo vínculo” 

(CANEVACCI, 2001). Qualquer decisão seria igualmente punitiva. 

Ao final, quando opta pela morte da neta, faz dela um mártir (mas poderia um 

mártir não escolher sê-lo?). Contudo, sua decisão pragmática, às avessas, o coloca no 

mesmo panteão do herói grego Aquiles na opção pela morte gloriosa. Ao salvar a tribo 

de seu fim provoca não apenas a morte de um herói (a dele próprio), mas a de duas 

“heroínas”. Ainda vivo após a sua decisão Itaki morre duas vezes: uma com a filha Iaçá 

e outra com a neta, a menina-açaí. Torna-se, portanto, o anti-herói de uma história sem 

glória. O umbral entre a vida e a morte, ligado ao mesmo tempo às duas, mas sem a 

nenhuma delas pertencer.  

 “Açaí com Jabá”, por sua vez, para resumi-lo indevidamente, é um filme que 

se passa em uma Belém qualquer. Mostra a relação entre um indivíduo tipicamente 

paraense, interpretado por Paulo Marat, e um sujeito “estrangeiro”, um turista que de 

passagem pela cidade resolve tomar o “verdadeiro açaí” e desafiar os costumes locais. O 

personagem é vivido pelo ator Ernesto Píccolo. A linguagem, que mimetiza 

satiricamente o gênero western e seus duelos entre cowboys pode ser percebida desde as 

primeiras imagens e referências sonoras até o momento em que o turista, vencido pelo 

caboclo paraense, é retirado de cena para ser levado ao hospital. Os elementos que 

caracterizam este gênero cinematográfico “estão todos no Açaí com Jabá. O saloon, o 
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forasteiro, o valentão da cidade etc”
3
. 

O filme, em seus quase nove minutos, se passa quase todo ele em uma espécie 

de taberna não identificada bastante comum no centro de Belém
4
. Um lugar onde é 

possível tanto comer quanto beber. Não se assemelha muito aos pontos de venda 

tradicionais de açaí, mas sabe-se que em muitos desses locais o açaí também é vendido. 

Seja “batido” e processado no próprio estabelecimento como acontece no filme, ou 

comprado de terceiros e lá revendido em porções menores. Na verdade a escolha da 

taberna como locação parece ter sido muito mais uma opção pela necessidade de 

simular os clássicos saloons do “velho oeste” do que pela intenção de apresentar o 

típico “ponto de açaí” paraense. 

No filme há ainda uma terceira personagem, interpretada por Nilza Maria, 

muito importante porque faz às vezes da velha sábia. Ela, como a dona do bar, mas 

também de toda a Experiência (BENJAMIN, 2006) acumulada ao longo de uma vida, é 

aquela que orienta e aconselha o turista a não desafiar o caboclo paraense já tão 

acostumado às “reações adversas” do açaí. A “velha”, um personagem recorrente em 

mitos e em estórias onde lições são ensinadas e nem sempre aprendidas, também 

aconselha o caboclo paraense, um bicolor
5
, a não dar ouvidos ao infeliz remista que 

teimosamente tenta provocá-lo antes da entrada em cena do turista, seu verdadeiro 

antagonista. 

Assim, entre planos fechados, diálogos curtos e tigelas de açaí com farinha, o 

filme segue até o seu final inusitado, revelador de uma intenção nunca velada de 

estabelecer limites para o outro, mas ao mesmo tempo de convidá-lo a discutir essa 

relação através da proposição de uma nova arena, esta sim, muito mais aberta ao novo. 

O cinema, como estética tipicamente moderna, é a própria metalinguagem que dá 

sentido ao discurso regionalista, por vezes idealista, de “Açaí com Jabá”. Daí porque a 

necessidade, sem qualquer alongamento desnecessário, apenas para compreender o que 

estariam dizendo os diretores naquele momento, de se discorrer especificamente 

também sobre o gênero cinematográfico Western. 

Como gênero cinematográfico nasce nos Estados Unidos logo no começo do 

século XX e tem como principal temática a conquista do lado Oeste do país, povoado 

                                                
3 RODRIGUES, 2016, em entrevista concedida a este trabalho. 
4 RODRIGUES, 2016, em entrevista concedida a este trabalho, conta assim como se deu a escolha da locação: 

“Queríamos na cidade velha, algo com cara atemporal. Porém o dono do Bar desistiu na última [hora] o que nos 

obrigou a fazer num depósito em mosqueiro, que transformamos num típico bar do centro da cidade. Um enorme 
desafio à nossa equipe de arte”. 

5 No filme o paraense é torcedor do Paysandu. Inclusive é caracterizado com uniforme do time de coração. 
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até então por índios e constituído por uma imensidão de “terras sem donos”. No Brasil o 

gênero assume também as alcunhas de “Faroeste” e “Bang-bang”. A primeira pela 

vulgarização da expressão inglesa “far west” (oeste longínquo) e a segunda como uma 

espécie de título onomatopeico oriundo das inúmeras trocas de tiros tão comuns nesses 

filmes.  

É considerado por críticos e teóricos como Bazin (1991) o gênero 

cinematográfico americano por excelência. Para Deleuze (1985, p.186) é o cinema que 

“nunca deixou de filmar e refilmar o mesmo filme fundamental, que era o Nascimento 

de uma nação-civilização”. A temática da conquista pela força, pela grandeza do povo 

americano, sempre esteve presente nos filmes desse gênero.  

Há, assim, nas primeiras produções cinematográficas americanas, notadamente 

no gênero “western”, uma clara demarcação de tipos, comportamentos, locais e 

geografias. O mocinho, o bandido, o índio, a prostituta, o saloon, o duelo, o xerife, os 

forasteiros, o deserto, os vales etc. se apresentam como dicotomias sobre as quais toda 

uma geração de espectadores foi formada e que até hoje são responsáveis pela imagem 

(pelo mito) do “homem durão americano”, do seu cowboy. 

 

Essa figura, que Hollywood imortalizaria como um herói vestindo 

chapéu de abas largas, um colete folgado, um lenço no pescoço e um 

revólver alojado num coldre de couro displicentemente afivelado à 
cintura, (e que) teve seu berço em um curto período da história dos 

Estados Unidos. Afinal as guerras contra os índios se concentraram 

entre 1860 e 1890 [...]. Lançando mão da liberdade criativa que a 
ficção permite e da condensação histórica em que se fundam os mitos, 

o cinema hollywoodiano criou um momento histórico impreciso e 

uma geografia imaginária, onde figuras míticas vivem em busca do 

equilíbrio em um universo violento (VUGMAN, 2008, p.160 apud 
LOURO, 2015, p.173). 

 

As temáticas da violência e da conquista do outro, do distante, do selvagem, 

tão caras aos primeiros filmes do gênero, sempre estiveram presentes de alguma forma 

nesse tipo de produção. E isso, mesmo quando figuras centrais como as do bandido e 

mocinho sofreram alterações significativas pela incorporação de novas estéticas e 

abordagens mais contemporâneas como as introduzidas, por exemplo, por Sergio Leone 

em seus “spaghetti westerns
6
”. Dessa forma, a figura do herói idealista, injustiçado, 

                                                
6 “Filmes precários, que se aproximavam de algumas produções baratas feitas nos Estados Unidos, como os westerns 

B. Porém, inicialmente sem explicação aparente, essas produções estrangeiras fizeram sucesso não apenas com o 
público europeu, mas também com o americano. Dessa forma, a produção de faroestes alemães e italianos 
continuou. De acordo com Mantovi (2003, p. 78), foi nessa época que os estúdios americanos começaram a 
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carrancudo e de poucos amigos, protagonizada tantas vezes por John Wayne em filmes 

como “No tempo das diligências”, de 1939, dirigido pelo mestre do gênero John Ford, 

aos poucos vai se transformando e dando espaço a um existencialismo e a uma 

hiperviolência não tão comuns nos primeiros filmes. Ali, onde o embate maniqueísta 

entre brancos e índios, entre o bem e o mal, predominava como construção discursiva. 

Por outro lado, as transformações porque passou o gênero western ao longo dos 

tempos torna possível a percepção hoje de: 

 

notáveis diferenças entre filmes reconhecidos e premiados, como, por 

exemplo, No tempo das diligências (Stagecoach), de 1939, Os 
imperdoáveis (Unforgiven), de 1992, ou O segredo de Brokeback 

Mountain (Brokeback Mountain), de 2005 (LOURO, 2013, p.173). 

 

Deslocamentos na forma que podem ser vistos mesmo em “Rastros de Ódio”, 

de 1956, também de John Ford. Neste filme há uma tentativa de se construir um 

contradiscurso racista operando no mesmo campo da clássica dicotomia entre brancos e 

índios. O choque entre essas culturas, no entanto, se dá de maneira diferente daquele 

realizado em 1939, mas ainda assim permanece como a linha condutora de toda a trama. 

Ao problematizar a questão da representação do índio como eterna ameaça à pax 

americana e ao seu desenvolvimento o filme se torna um marco importante para a 

discussão sobre os estereótipos relacionados aos povos nativos daquele país. Contudo, 

como o faz a partir da reconstrução do mito do bom selvagem trazido como herança do 

imaginário branco-ocidental, acaba, segundo Marcondes (2009), caindo em um 

ventriloquismo étnico que posiciona o branco civilizado como aquele que sempre fala 

em nome do índio
7
 selvagem.  

Ford, à sua maneira, teria produzido uma obra que é a “própria epistemologia 

do conflito” (MARCONDES, 2009, p.2), que tem nele, em sua eterna irresolução, o seu 

caráter mais característico e arquetípico. “O conflito e a sua não-solução (fuga) passam 

a ser dominantes. Uma lógica do paradoxo se estabelece. Aquilo que desaparece, que 

                                                                                                                                          
apelidar pejorativamente as produções alemãs de sauerktraut western (westerns chucrute) e as italianas de 
spaghetti western (westerns espaguete)”. VIDIGAL, Alex; DRAVET, Florence. O bom, o mal ou o diferente: as 
transformações do gênero western pelo faroeste italiano, 2013. Disponível em: 
<http://portalrevistas.ucb.br/index.php/RCEUCB/article/view/5338/3354>. Acesso em: 21 dez. 2015, p. 82. 

7 Discussão interessante e que também se relaciona com a representação feita da figura do caboclo amazônico, tão 
debatida por aqui. “Como um tema constante na literatura regional, sua presença no debate atual sobre a 
identidade amazônica, seja em trabalhos acadêmicos, seja em artigos jornalísticos, é marcada por ausências, por 
uma espécie de invisibilidade que mais nega que afirma, e que nos aponta a fantasmagoria de uma categoria”. 

RODRIGUES, Carmem Izabel. Caboclos na Amazônia: a identidade na diferença. Novos Cadernos do NAEA, 
Belém, v.9, n.1, p.119-130, jun., 2006. Disponível em 
<http://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/viewFile/60/131>. Acesso em: 22 ago. 2010, p.121). 
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escapa, que não é enunciado, passa a ser o condutor dessas formas de representação 

(MARCONDES, 2009, p.2)”. Conflitos irremediavelmente não resolvidos se olhados 

como discursos que brigam ou ideologias em tensão e que neste sentido também dão a 

tônica no “western amazônico” “Açaí com Jabá”.  

No filme paraense a figura do caboclo em sua “qualidade rural, descendência 

indígena e “não civilizada” (analfabeta e rústica) que contrastam com as qualidades 

urbana, branca, civilizada” (LIMA-AYRES, 2009, p.5-7 apud RODRIGUES, 2006, p.122) 

daquele que vem de fora, é apresentada logo de saída, ainda no início do filme. A cena 

mostra um homem “fenotipicamente paraense” caminhando em direção a uma espécie 

de saloon amazônico sinalizado apenas por uma bandeira de açaí. Esse sujeito, um 

homem desengonçado, barrigudo, cansado, com pés rachados protegidos por um par de 

sandálias simples e desgastadas e que começam logo após as barras de uma calça 

igualmente surrada pelo tempo, é caracterizado também por alguns símbolos regionais 

que carrega consigo e que demarcam indubitavelmente o seu lugar, o lugar a que ele 

pertence. 

A fitinha do círio de Nossa Senhora de Nazaré no punho, a camisa do time do 

coração no peito, o asfalto por onde caminha e os óculos escuros no rosto, 

imediatamente localizam o espectador sobre o local onde se daria o duelo tão recorrente 

entre nativo e visitante. O “Western Amazônico” de Alan Rodrigues, Marcos Daibes e 

Valério Duarte, assim, a partir das pistas apresentadas, não se realizaria em uma 

paisagem desértica como a do oeste americano, tampouco em uma das ilhas ou 

cidadesinhas do interior do Pará sem asfaltamento. A batalha não seria entre índios e 

cowboys, nem as armas seriam revolveres e flechas... Nada disso. O conflito será em 

Belém, na grande cidade amazônica, entre duas imagens arquetípicas munidas com seus 

mitos e imaginários. 

Talvez por isso Bazin (1991, p.201) diga que “tais atributos formais, pelos 

quais o western comumente é reconhecido, são apenas os signos e símbolos de sua 

própria realidade profunda, que é o mito”. E como nas representações sobre o açaí e 

Belém, que surgem posteriores à lenda de Iaçá, o western americano nasce também: 

 

do encontro de uma mitologia com um meio de expressão: a 

Saga do Oeste existia antes do cinema nas formas literárias ou 

folclóricas, e a multiplicação dos filmes não acabou, aliás, com a 

literatura do gênero western, que continua a ter seu público e a 

fornecer aos roteiristas seus melhores temas (1991, p.201). 
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Nos filmes de Leone, por exemplo, havia (há) uma clara rejeição ao “protótipo 

do western tradicional” (MANTOVI, 2003, p.78 apud VIDIGAL; DRAVET, 2013, p.82), à 

figura do típico cowboy americano. Em “Por um Punhado de Dólares”, filme de 1964, 

Leone apresenta ao mundo os seus mais novos “mocinhos”, “invariavelmente, anti-

heróis mal-encarados, sujos e com barba por fazer, sempre fumando, cuja honestidade 

dependia apenas de seus interesses pessoais” (MANTOVI, 2003, p.78 apud VIDIGAL; 

DRAVET, 2013, p.82). Características que serviram de “inspiração” para a criação da 

“versão amazônica” do gênero. “A ideia era trazer para esses personagens o 

“paraensismo” só que na roupagem de Sergio Leone” 
8
. 

 “Açaí com Jabá”, nessa linha, oscila exatamente entre o pastiche de uma 

representação estética clássica (os filmes de “faroeste”) e a paródia dessa mesma 

linguagem através de uma sátira que também inverte os papéis do civilizador e do não 

civilizado (do mocinho e do bandido). Para Bazin (1991, p.200) isso seria a “prova 

suplementar da popularidade e da saúde de um gênero [do Western] que suporta a 

contrafacção, o pastiche ou a paródia”.  

É importante não perder de vista aqui a linguagem pós-moderna empregada em 

“Açaí com Jabá”. Um filme que também se constrói a partir de um gênero já existente. 

No entanto, sua verdadeira força enquanto representação está exatamente no pastiche do 

mito de Iaçá e não na paródia dos filmes de western como sugere o seu início. Se o 

western como referente para a forma surge de maneira clara em todo o filme, o mito de 

Iaçá, ao contrário, é nele quase imperceptível enquanto estética. E é justamente essa 

característica de referente distante, não percebido, que faz do mito, de sua representação 

deslocada no tempo e no espaço, o principal argumento do filme. Por isso também o 

responsável pelo caráter duplamente vinculado de seu discurso. 

O filme, segundo seus próprios diretores (RODRIGUES, 2016), foi pensado 

tentando dar conta do sentimento duplo promovido pela necessidade quase ontológica e 

também mercadológica (por que não?) de ser regionalista e ao mesmo tempo universal. 

De falar para dentro e para fora. Por isso recorre ao humor, à paródia, à galhofa, às 

peculiaridades regionais, à clássica estética dos filmes de “faroeste” e ao pastiche do 

mito. Essa impossibilidade de renúncia ao mundo civilizado da modernidade, mas 

também ao da tradição que tanto lhe confere sentido e distinção, torna o citadino 

                                                
8 RODRIGUES, 2016, em entrevista concedida a este trabalho. 
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belenense um sujeito duplamente vinculado a essas temporalidades. Daí porque ama e 

odeia seus visitantes. E a este sentimento duplo responde com uma memória voluntária, 

uma lembrança baseada em um processo que “se esfumaça no fenômeno da 

conscientização” (FREUD, 1923, p. 31 apud BENJAMIN, 1994, p. 108), refletido em “Açaí 

com Jabá” na vivência não espontânea, mas programada como defesa identitária.  

Neste sentido, se o duplo vínculo batesoneano (tomado de empréstimo por 

Canevacci para a explicação das relações que travamos com as imagens na 

contemporaneidade) também aparece com força em “Açaí com Jabá” é justamente 

porque seus autores, aqueles que professam as descrições do lugar nos termos de Geertz 

(2014), como sujeitos amazônicos e belenenses que são de algum modo também 

estariam presos ao mesmo dilema do cacique Itaki. 

Isso também reflexo de um processo de aculturação impossível de ser evitado 

em tempos de redes de comunicação multinacionais e de mercados transnacionais que 

fazem circular produtos e mercadorias por todos os lados. No entanto, dentro deste 

oximoro de sentimentos há a brecha apontada por Canevacci (2004, p. 96): “procurar 

ficar dentro e fora” da mídia e pular por entre os meios e suas representações, pois o 

sujeito contemporâneo pelo seu consumo vive tentado a estar em: 

 

todos os lugares e a repulsa de diante de cada mudança cognitiva, a 

embriaguez de extirpar suas próprias raízes e o ressentimento ao ver 

essas mesmas raízes percorridas por “alienígenas” provenientes de 

países vizinhos, regiões diferentes, países extracomunitários 
longínquos (CANEVACCI, 2004, pp. 114-115). 

 

“Açaí com Jabá” tentou o salto e se não foi completamente bem sucedido, pelo 

menos ousou tentá-lo. Assumiu as vestes de um formato que lhe é exógeno e fez dele, 

nos seus termos, um lugar novo de luta identitária; conseguiu por alguns instantes fugir 

do duplo-vínculo imobilizador usando a técnica como aliada da arte. 

É verdade que como uma produção local talvez não devesse, através da 

representação que faz do sujeito amazônico e de Belém, externar as mesmas imagens 

estereotipadas que comumente são apontadas na fala do “estrangeiro”. Se isso acontece 

é porque provavelmente existam explicações menos óbvias que talvez se relacionem 

muito mais com a própria imagem que queremos imortalizar enquanto representação e 

enquanto discurso local de resistência. Uma imagem cabocla duplamente vinculada ao 

olhar do outro, a uma negação que não consegue ser negada e que justamente por isso 
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acaba reforçada. 

“Açaí com Jabá”, portanto, de maneira diferente, bem humorada, percorre 

ainda o mesmo caminho da resistência cultural, mas o faz atestando uma espécie de 

cansaço, algum tipo de impaciência que promete não uma resignação ou capitulação 

diante do outro, mas talvez o começo do fim de uma retórica regionalista como única 

forma de representação da cidade. O belenense, no filme, como quem não aguenta mais 

se defender do mundo civilizado, se explicar a ele, adota um discurso pressuroso que 

por vezes passa a impressão de nada mais querer (precisar) dizer. As falas, poucas em 

todo o filme, de maneira geral, tem o mesmo tom impaciente, mas nunca resignado, 

derrotado. A própria personagem de Nilza Maria, a senhora experiente dona do saloon, 

ao demonstrar não se importar muito as conquistas gastronômicas do visitante, também 

reforça essa percepção. Seu discurso é simples, curto e rápido. Talvez por ter vivido 

essa mesma cena inúmeras vezes na vida real. 

A aceitação da derrota, da capitulação, contudo, não é uma opção em “Açaí 

com Jabá”. O conquistador é vencido ao final. O cansaço sugerido por seus personagens 

não é o mesmo sentimento presente no depoimento do índio e chefe Cadette, registrado 

por Dee Brown em seu livro sobre a conquista do Oeste Americano:  

 

Vocês são mais fortes que nós. Lutaríamos com vocês se tivéssemos 

rifles e pólvora; mas suas armas são melhores que as nossas. Dêem-

nos armas iguais e nos deixem livres, que também os combateremos; 

mas estamos abatidos; não temos mais ânimo; não temos provisões, 
nenhum meio de vida; suas tropas estão em toda parte; nossas fontes e 

poços estão ocupados ou vigiados por seus jovens. Vocês nos tiraram 

do nosso último e melhor baluarte, e não temos mais ânimo. Façam 
conosco o que bem entenderem, mas não se esqueçam de que somos 

homens e bravos (BROWN, 2006, p.34 apud MARCONDES, 2009, 

p.4). 

 

De toda forma, além de uma nítida impaciência, a missão de impor limites ao 

outro é operada sempre de maneira simplória e com a utilização de um vocabulário 

cheio de expressões e gírias locais (entre um “pai d’égua” e outro). O clima de tensão 

entre “etnias”, assim, entre o branco civilizado que conhece o mundo e o caboclo 

simples que sabe apenas aquilo que o cerca, permanece até o final. O discurso é todo 

entrelaçado com uma linguagem humorística que parece buscar a valorização da 

identidade cabocla e uma vontade inconteste de dar voz a este sujeito amazônico-

citadino. Porém, como no clássico filme de 1956 de John Ford, também parece acabar 
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esbarrando em algum tipo de ventriloquismo étnico, só que agora dialético, ou se 

preferimos, na forma de um metadiscurso às avessas: não é mais o branco de fora que 

fala pelo selvagem local, mas sim os próprios “aculturados locais”, os diretores do 

filme, o citadino amazônico. E é aqui que a linguagem (a estética) cinematográfica 

assume parte da responsabilidade da narrativa. 

 

O forasteiro somos nós, que desconhecemos os regionalismos, que 
muitas vezes ignoramos e desrespeitamos as especificidades locais e 

por algumas vezes nos acharmos, de alguma forma, superiores. Isso se 

dá no dia-a-dia, de diferentes formas.
9
. 

 

Em última análise o ventriloquismo não está mais a serviço da construção de 

um contradiscurso velado sobre preconceitos e estereótipos étnicos como em Ford, mas 

ao contrário, em “Açaí com Jabá”, surge atestando a impossibilidade atual de se obter 

uma experiência profunda com o ato de tomar açaí em Belém. E isso para locais e 

visitantes. A áurea do “verdadeiro açaí” se esfumaça na vivência da grande cidade 

moderna. O que resta é a nostalgia sempre compensada pela estética, pelo imaginário.  

Nos westerns americanos a “modernidade” tem a sua chegada bem demarcada 

em “O homem que matou o facínora”, de 1962. Filme em que John Ford atesta o novo 

através de uma estrutura narrativa que começa e termina em uma discussão sobre a 

verdade e/ou sobre a sua encenação.  

 

O que funda a nação norte-americana, então, não seria a verdade. Mas, 

sim, a mentira, a lenda. Se a mentira é mais interessante do que a 

verdade, publiquemos a mentira, afirma o jornalista que entrevista o 
senador da República, interpretado por James Stewart, quando este 

revela não ser ele o homem que matou o facínora, como todos sempre 

pensaram, e sim um antigo pistoleiro da região, interpretado por John 
Wayne. Sobre essa transição da antiga ordem, simbolizada pelo 

personagem de John Wayne e a nova ordem, simbolizada pelo 

advogado e futuro senador, James Stewart, Deleuze (1985, p.186) 

coloca: em O homem que matou o facínora, o bandido é morto e a 
ordem é restabelecida; mas o cowboy que matou sugere quem será o 

futuro senador, aceitando assim a transformação da lei, que deixa de 

ser a lei tácita épica do Oeste para tornar-se a lei escrita ou romanesca 
da civilização industrial (COSTA, 2009, p.104). 

 

É o fim do clássico cawboy americano, mas não o da sua estética. Ford deixa 

isso claro quando opta por gravar o filme em preto e branco mesmo com os recursos de 

                                                
9 RODRIGUES, 2016, em entrevista concedida a este trabalho. 
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cor já disponíveis à época. Ali indica a nostalgia pelo fim de seu herói.  

Finalmente chegamos à última cena de “Açaí com Jabá”. Ela se inicia na 

enfermaria de um hospital. Mostra os leitos ocupados por outros turistas abatidos pelo 

açaí. Segue lentamente, em silêncio, com a câmera percorrendo toda a extensão do lugar 

até sair por uma porta típica de saloons do “velho oeste”, aquelas que se abrem para os 

dois lados. Neste mesmo momento, em uma maca, chega o que parece ser a mais nova 

vítima do açaí. A câmera, no entanto, não a acompanha. Estática, permanece do lado de 

fora. A cena então, no exato momento em que enfermo passa pela porta, é preenchida 

pelo clássico carimbó de Pinduca
10

 “quem vai ao Pará, parou. Tomou açaí, ficou.”. 

Este trecho final é emblemático exatamente porque retoma a uma só vez toda 

força narrativa do mito de Iaçá. É significativo porque caracteriza um rito de passagem 

entre mundos que se cruzam. Os sujeitos na enfermaria estariam em uma zona de 

transição, em um estado de fluxo (a porta que abre para os dois lados é uma boa 

metáfora disso) de onde sairão transmutados como pertença, assim como a neta do 

cacique Itaki. Ali morrem para renascer. “A partir da experiência do limiar, 

desenvolveu-se a porta que metamorfoseia aquele que passa sob seu arco” (BENJAMIN, 

2006, p.125). A câmera, parada do lado de fora, estática, aguarda o fim dessa 

metamorfose. A música, o carimbó, grande símbolo regional, é o prêmio, o registro 

sonoro dessa nova identidade. 

Belém, através do açaí, no filme, não mais segrega, não mais dá as costas ao 

outro, apenas convida-o a juntar-se aos “bons” em seu banquete de sonhos. O sacrifício? 

A morte da própria identidade. A compensação? O renascimento através do fruto. O 

efeito disso? O fim do clássico caboclo ribeirinho, mas não de sua nova representação. 
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