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Resumo: O presente trabalho analisa o filme curta-metragem paraense “Açaí com Jabá”, 
de Alan Rodrigues, Marcos Daibes e Walério Duarte, no intento de discutir o sentido do 
que se convencionou chamar de cultura paraense ou amazônica. O objetivo do estudo é 
mostrar que cada enunciação cultural evidencia, inevitavelmente, seu caráter ideológico, 
ou seja, não consegue ser totalizadora de uma realidade, mas, ao contrário, só faz 
sentido quando se compreende a posição social do sujeito enunciador em um dado 
contexto. 
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Escrevendo a região amazônica 
 

 
Discutir o regional, obviamente, nos traz seu outro, o nacional. Mas, afinal, por 

que algumas manifestações culturais possuem a capacidade de representar o país e 

outras não? Por que regiões como a amazônica precisam ter seu universo cultural 

exibido nos centros autorizados do discurso brasileiro para serem lembrados como 

nacionais? A narrativa da maioria dos programas televisivos atuais, por exemplo, 

sempre se refere à Amazônia como “lá”, o que supõe que o Brasil seria o “cá” 

(sudeste)? 

A explicação para essa diferença de capacidade de se dizer e ser reconhecido 

como nacional ou regional é política, pois a cultura reflete relações de poder. Identificar 

a emergência e a consolidação dos projetos hegemônicos de cada grupo social seria 

então a chave para a identificação dos papéis: regional/nacional. No Brasil moderno 

dois momentos são representativos dessa tentativa de imposição de homogeneização 

cultural a partir de um centro à sociabilidade nacional: um deles foi a revolução de 1930 

e suas conseqüências sobre as oligarquias regionais; e o outro foi a construção de 
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Brasília. A nova capital foi estrategicamente colocada no centro do país, com o 

alardeado propósito de ser um instrumento eficaz para a integração do território, mas, 

sobretudo, servia ao interesse e controle das regiões nacionais. 

Para a Amazônia, particularmente o Pará, a revolução de 30 não teve efeitos 

centralizadores tão severos. Seu tom foi dado pelo interventor populista Magalhães 

Barata2 que, mesmo dispondo de considerável poder político, enfrentou ferrenhos 

adversários locais. Além disso, a distância geográfica e cultural em relação ao resto do 

país mantinha a Amazônia relativamente isolada.  

O Pará manteve durante muito tempo, mesmo depois da independência, um 

contato maior e mais freqüente com Lisboa do que com as capitais da colônia/nação 

brasileira. É possível que só Brasília tenha sido efetivamente a capital brasileira 

reconhecida pelo Pará. Provavelmente isso aconteceu porque só depois do advento da 

nova capital tenha havido uma presença efetiva de um “centro brasileiro” de poder na 

região, marcado pelas ações dos órgãos de fomento ao seu desenvolvimento (SUDAM). 

Além disso, a emergência da indústria cultural nacional, fez com que os paraenses 

passassem a compartilhar dos referenciais simbólicos “nacionais”.  

O auto-reconhecimento efetivo da Amazônia como região de uma nação, 

portanto, se acentuou como resposta política às ações de cunho intervencionista. Os 

porta-vozes desse contra-ataque simbólico local foram os artistas, políticos e 

intelectuais que compuseram o que Fábio Castro conceitua como a Moderna Tradição 

Amazônica, que nas palavras do próprio autor é “esse conjunto de enunciados, alegorias 

e conceitos (...) para caracterizar seu caráter alegórico, ou seja, a proposição de atribuir-

se, inventar-se uma tradição”. (HORACIO-CASTRO, 2005a: 2) 

Esse discurso foi cunhado num momento de planejamento para o 

desenvolvimento da região amazônica por esferas nacionais de poder, notadamente a 

partir da ditadura militar. As decisões eram tomadas longe da Amazônia com 

inexpressiva participação da elite intelectual/política local. Até então, a maioria da 

população amazônica era composta de descendentes de índios e brancos, e, mais tarde, 

por nordestinos migrantes. O que importa dizer é que a maioria das cidades ficava 

próxima aos rios e mantinha sua economia e cultura ligada à floresta e aos rios. A 

principal atividade era o extrativismo. Diversos segmentos da sociedade local acabaram 
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reagindo de maneira parecida à homogeneização imposta pelo poder central brasileiro. 

Isso quer dizer que intelectuais, artistas e políticos, ainda que de origem diferentes, 

ajudaram a construir uma forma de narrativa semelhante, ou seja, para se contrapor ao 

Estado estrangeiro (poder federal) idealizaram a figura do caboclo como símbolo da 

identidade regional, sem, no entanto, dar conta das novas exigências que o mundo 

moderno coloca que é a questão das migrações e, conseqüentemente, da pluralidade de 

culturas convivendo em um mesmo espaço. 

 

Sobre o conceito de região 

 

Para que tratemos do tema região de maneira mais conceitual, passaremos agora 

a utilizar a singular contribuição do sociólogo francês Pierre Bourdieu em seu ensaio já 

clássico “A identidade e a representação: elementos para uma reflexão crítica sobre a 

idéia de região”. 

Bourdieu destaca que: 
 

A etimologia da palavra região (regio), tal como a descreve Emile Benveniste, conduz ao 
princípio da di-visão, ato mágico, quer dizer, propriamente social, de diacrisis que introduz por 
decreto uma descontinuidade decisória na continuidade natural (não só entre as regiões do 
espaço, mas também entre as idades, os sexos, etc.) Regere fines, o ato que consiste em <<traçar 
as fronteiras em linhas retas>>, em separar <<o interior do exterior, o reino do sagrado do reino 
do profano, o território nacional do território estrangeiro>>, é um ato religioso realizado pela 
personagem investida da mais alta autoridade, o rex, encarregado de regere sacra, de fixar as 
regras que trazem à existência aquilo por elas prescrito, de falar com autoridade, de pré-dizer no 
sentido de chamar ao ser, por um dizer executório, o que se diz, de fazer sobrevir o porvir 
enunciado. A regio e as suas fronteiras (fines) não passam do vestígio apagado do ato de 
autoridade que consiste em circunscrever a região, o território (que também se diz fines), em 
impor a definição (outro sentido de finis) legítima, conhecida e reconhecida, das fronteiras e do 
território, em suma, o princípio de di-visão legítima do mundo social (BOURDIEU, 2002: 113, 
114). 

 
  

No nosso caso, longe de ser compreendida através do campo religioso, a região 

tem no plano do político a sua face mais explícita. Assim para definir a região 

acreditamos ser necessário a evocação de um poder, travestido de autoridade. Ocorre 

que essa aquisição de autoridade não se consegue pela imposição de força física. 

Diferente disso, ela só pode ser legitimamente conquistada através do convencimento, 

através do poder simbólico “esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a 

cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o 

exercem”. (BOURDIEU, 2002: 7 e 8). 

 



 Dessa forma, a explicação para que muitos manifestos regionalistas sejam 

empreendidos com sucesso se deve ao fato de muitos serem idealizados pela 

intelligentsia
3 de cada região, pois estas possuem as competências culturais necessárias 

para contrapor o discurso pedagógico da nação.  

Nesse sentido: 

 
O discurso regionalista é um discurso performativo, que tem em vista impor como legítima uma 
nova definição das fronteiras e dar a conhecer e fazer reconhecer a região assim delimitada – e, 
como tal, desconhecida – contra a definição dominante, portanto reconhecida e legítima, que a 
ignora (BOURDIEU, 2002:116).  
 
 
Bourdieu explica que o “combustível” do regionalismo é o estigma. É este que, 

quando percebido socialmente, cria um ambiente favorável para que um grupo possa se 

arvorar como legítimo representante dos estigmatizados. Foi assim que a Moderna 

Tradição Amazônica partiu dos estigmas atribuídos aos caboclos pelo “centro” do país, 

reapropriando-os agora , de maneira positiva. Sobre o estigma, diz Bourdieu: 

 

O estigma produz a revolta contra o estigma, que começa pela reivindicação pública do estigma, 
constituindo assim em emblema (...) e que termina na institucionalização do grupo produzido 
(mais ou menos totalmente) pelos efeitos econômicos e sociais da estigmatização. É, com efeito, 
o estigma que dá à revolta regionalista ou nacionalista, não só as suas determinantes simbólicas, 
mas também os seus fundamentos econômicos e sociais, princípios de unificação do grupo e 
pontos de apoio objetivos da ação de mobilização (...) Se a região não existisse como espaço 
estigmatizado, como <<província >> definida pela distância econômica e social (e não 
geográfica) em relação ao <<centro>>, quer dizer, pela privação do capital (material e 
simbólico) que a capital concentras, não teria que reivindicar a existência (...) (BOURDIEU, 
2002: 125, 126). 
 

 

É interessante notar que Bourdieu ressalta a importância da ciência social incluir 

a representação do real como parte do real. Em outras palavras, mais do que tentar 

desconstruir o discurso regionalista, expondo sua evidente fragilidade, o pesquisador 

precisa compreender que a transformação coletiva da representação coletiva resulta na 

mudança efetiva da realidade. Dessa forma, o intento de estipular um sentido para a 

identidade configura-se como tentativa de manipular as imagens mentais, e de assim 

tentar criar sensação de unidade cultural e de pertencimento a esta cultura. Essa busca 

de coesão é fundamental em toda e qualquer sociedade. O discurso moderno da nação, 

aliás, usou do mesmo expediente. Assim: 
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Só se pode compreender esta forma particular de luta das classificações que é a luta pela 
definição da identidade <<regional>> ou <<étnica>> com a condição de se passar para além da 
oposição que a ciência deve primeiro operar, para romper com as pré-noções da sociologia 
espontânea, entre a representação e a realidade, e com a condição de se incluir no real a 
representação do real ou, mais exatamente, a luta das representações, no sentido de imagens 
mentais e também de manifestações sociais destinadas a manipular as imagens mentais (e até 
mesmo no sentido de delegações encarregadas de organizar as representações como 
manifestações capazes de modificar as representações mentais). As lutas a respeito da identidade 
étnica ou regional, quer dizer, a respeito de propriedades (estigmas ou emblemas) ligadas à 
origem através do lugar de origem e dos sinais duradouros que lhes são correlativos, como o 
sotaque, são um caso particular das lutas das classificações, lutas pelo monopólio de fazer ver e 
fazer crer, de dar a conhecer e de fazer reconhecer, de impor a definição legítima das divisões do 
mundo social e, por este meio, de fazer e de desfazer os grupos.  Com efeito, o que nelas está em 
jogo é o poder de impor uma visão do mundo social através dos princípios de di-visão que, 
quando se impõem ao conjunto do grupo, realizam o sentido e o consenso sobre o sentido e, em 
particular, sobre a identidade e a unidade do grupo, que fazem a realidade da unidade e da 
identidade do grupo (BOURDIEU, 2002:113). 

 

 O tema do estigma e das lutas pela modificação de imagens mentais torna-se 

cada vez mais complexo na atualidade, pois a velocidade da multiplicação dos meios de 

comunicação não é acompanhada por uma modificação das concepções dos que nele 

produzem conteúdos. Dessa forma, apesar da enorme quantidade de textos e imagens, o 

conteúdo destes, ou melhor, os pontos de vista que estes emitem sobre o cultural não 

difere tanto. Assim, a construção de uma “identidade nacional” passa a figurar na 

fixação de estereótipos construídos pela indústria cultural nacional, que refletindo uma 

tendência mundial tende, cada vez mais, a buscar uma unificação do mercado de bens 

culturais e simbólicos. O que é definido como “a cultura” nacional é a expressão final 

de um processo de hegemonia cultural e econômica. A questão do que se chama a 

identidade, está assim, nos dia atuais, fundamentalmente, se formatando no plano da 

mídia. Sobre o contexto brasileiro, vale ler a citação de Ortiz (2001), abaixo: 

 

Com a consolidação de um mercado de bens culturais, também a noção de nacional se 
transforma. Vimos que a consolidação da televisão no Brasil se associava à idéia de seu 
desenvolvimento como veículo de integração nacional; vincula-se, desta forma, a proposta de 
construção da moderna sociedade ao crescimento e à unificação dos mercados locais. A indústria 
cultural adquire, portanto, a possibilidade de equacionar uma identidade nacional, mas 
reinterpretando-a em termos mercadológicos; a idéia de “nação integrada” passa a representar a 
interligação dos consumidores potenciais espalhados pelo território nacional. Nesse sentido se 
pode afirmar que o nacional se identifica ao mercado; à correspondência que se fazia 
anteriormente, cultura nacional-popular, substitui-se uma outra, cultura mercado-consumo 
(ORTIZ, 2001: 164 e 165). 

 

 

Dessa forma pode-se dizer que a construção identitária que não tem uma imagem 

no plano midiático não existe no plano nacional. Mas, segundo Bourdieu, não basta 

existir como diferente, é necessário ter o direito de afirmar a diferença: 



 

(...) o mercado dos bens simbólicos tem as suas leis, que não são as da comunicação universal 
entre sujeitos universais (...) na lógica propriamente simbólica da distinção – em que existir não 
é somente ser diferente, mas também ser reconhecido legitimamente diferente e em que, por 
outras palavras, a existência real da identidade supõe a possibilidade real, juridicamente e 
politicamente garantida, de afirmar oficialmente a diferença – qualquer unificação, que assimile 
aquilo que é diferente, encerra o princípio da dominação de uma identidade sobre outra, da 
negação de uma identidade por outra. (BOURDIEU, 2002: 129). 

 

 Em resumo, a cultura está impregnada de relações de poder e o estudo desta 

pode nos ajudar a compreender melhor a sociedade da qual fazemos parte. 

 

Uma abordagem sócio-histórica 

 

 A representação da Amazônia feita por filmes curtas-metragens realizados nos 

anos 2000 – objeto de análise deste trabalho – se inscreve no contexto da discussão 

identitária sobre o local/ regional. É importante observar que não pretendemos legitimar 

a imagem como portadora de uma identidade porque sabemos tratar-se de um simulacro 

do real. Uma representação deste. Uma construção, seleção, recorte do retratado, um 

discurso sobre o real, ou seja, uma forma de conhecimento dele.  

 Em se tratando de cinema, a heterogeneidade de significantes representada pela 

multiplicidade de códigos que compõe cada filme pede a definição de um tipo de 

análise, caminho a ser seguido de modo a alcançar êxito nos objetivos propostos. Assim, 

não explicitar os objetivos da análise ao se deparar com o objeto fílmico, 

provavelmente, provocaria um esforço inútil para quem escreve (querendo tratar de 

“tudo” aquilo que o filme suscita), e por conseqüência, pouco produtivo nos seus 

objetivos. A abordagem escolhida para este trabalho, bem entendido, é sócio-histórica. 

Dessa forma, pode-se dizer que um filme: 

 

(...) é um produto cultural inscrito em um determinado contexto sócio-histórico. Embora o 
cinema usufrua de relativa autonomia como arte (com relação a outros produtos culturais como a 
televisão e a imprensa), os filmes não poderiam ser isolados dos outros setores de atividade da 
sociedade que os produz (quer se trate da economia, quer da política, das ciências e das técnicas, 
quer, é claro, das outras artes) (...) No sentido em que Umberto Eco o entende, é possível utilizar 
o filme com intuito de analisar uma sociedade (...) Nosso propósito será mais de interrogar o 
filme, na medida em que oferece um conjunto de representações que remetem direta ou 
indiretamente à sociedade real em que se inscreve. A hipótese diretriz de uma interpretação 
sócio-histórica é de que um filme sempre “fala” do presente (ou sempre “diz” algo do presente, 
do aqui e do agora de seu contexto de produção). O fato de ser um filme histórico ou de ficção 
científica nada muda no caso (VANOYE, 1994: 54,55). 



 

 Sob a perspectiva sócio-histórica queremos demonstrar como os filmes, mesmo 

sendo de ficção (e até mesmo por isso) operam um recorte da realidade, direcionam o 

olhar para algumas perspectivas do real e, dessa forma, se valem de estratégias para 

eleger determinados elementos em detrimentos de outros. Estes (filmes) podem ser 

compreendidos se levarmos em consideração a posição do sujeito enunciador em um 

dado tempo e espaço. A interpretação sócio-histórica, portanto, como vimos acima com 

Vanoye (1994), sempre considera que um filme fala do presente e remete às condições 

de produção. Vanoye (1994) afirma: 

Em um filme, qualquer que seja seu projeto (descrever, distrair, criticar, denunciar, militar), a 
sociedade não é propriamente mostrada, é encenada. Em outras palavras, o filme opera escolhas, 
organiza elementos entre si, decupa no real e no imaginário, constrói um mundo possível que 
mantém relações complexas com o mundo real: pode ser em parte seu reflexo, mas também pode 
ser sua recusa (ocultando aspectos importantes do mundo real, idealizando, amplificando certos 
defeitos, propondo um “contramundo”, etc.). Reflexo ou recusa, o filme constitui um ponto de 

vista sobre este ou aquele aspecto do mundo que lhe é contemporâneo. Estrutura a representação 
da sociedade em espetáculo, em drama (no sentido geral do termo), e é essa estruturação que é 
objeto dos cuidados do analista. Ela aparece, se acompanharmos as propostas de Pierre Sorlin, 
colocando em evidência: os sistemas de papéis ficcionais e de papéis sociais (VANOYE, 1994: 
56).            

 

 Com base nesta compreensão partimos do pressuposto que a representação 

através da imagem expressa lutas por sentido. Nesta perspectiva, cada filme encena 

concepções artísticas e, inevitavelmente, políticas sobre a Amazônia. Assim, um 

produto fílmico é resultado do contexto no qual foi produzido Em alguns casos isso se 

manifesta através da tematização de preocupações de uma geração, em outras 

circunstâncias as imagens dão pistas da configuração cultural dominante que se 

expressa no modo de interpretar dos personagens, no figurino, na trilha sonora, etc. A 

própria forma de utilizar os recursos da narrativa cinematográfica também já deixa 

pistas das influências estéticas que marcam o diretor.  

Os curtas, assim, se inserem em um texto maior, sobre a discussão identitária 

regional. Eles não são feitos a partir do nada. Muito ao contrário disso, sua enunciação é 

marcada por uma intertextualidade4 e dialogia5. Em outras palavras, a produção dos 

                                                
4 O termo intertextualidade foi utilizado a partir de Júlia Kristeva e teve origem nos estudos literários de 
Mikhail Bakhtin e sua visão dialógica e polifônica da linguagem. Refere-se, fundamentalmente, ao modo 
pelo qual se estabelecem o diálogo e a interatividade entre os textos. Dessa forma, pode-se dizer que 
dentro de um texto existem (implicitamente) outros textos, pois é um produto sócio-histórico e não 
resultado de um “gênio criativo” e isolado. 
5 Noção complementar a de intertextualidade, o termo dialogia (também de Bakhtin) sugere que o sentido 
de um texto só se efetiva quando da relação entre escritores e leitores. Em outras palavras, ambos (leitores 
e escritores) só produzem sentido a partir de experiências anteriores de outros textos e contextos. Assim, 



cineastas paraenses mais jovens, ainda que, inconscientemente está dando respostas a 

outras imagens da Amazônia que eles se acostumaram a ver no cinema (ou mesmo na 

TV). 

 Seguindo o raciocínio sugerido por Anne Goliot-Lété (1994), o presente trabalho 

também definiu eixos de análise (hipóteses) para poder escolher quais filmes da recente 

produção de curtas-metragens paraenses seriam selecionados para o estudo. O 

parâmetro escolhido é o discurso atualmente hegemônico na região de que existe uma 

cultura cabocla
6 e que esta seria “a cultura amazônica”7. Explico: o filme foi 

selecionado tendo como referência o seu posicionamento estético frente essa 

configuração identitária, ou seja, como ele representa a Amazônia tendo em vista que a 

construção discursiva hegemônica apresenta sinais de desgaste frente a fatores como: a 

diferença cultural e étnica que compõe o estado do Pará8 e a influência do modo de vida 

moderno. 

Assim, podemos dizer que “Açaí com Jabá” seria a relativização do 

“paraensismo” pela via do humor.  

 

Açaí com Jabá 

 

“Açaí com Jabá” é um filme “baseado em fatos reais”, como o próprio trio de 

diretores já disse em entrevista9. O torcedor do Paysandu, personagem central na 

comédia, é um conhecido de Marcos Daibes que se destaca por ser um bebedor 

inveterado de açaí. Walério Duarte, por sua vez, explica que o roteiro necessitava de um 

personagem que servisse de contraponto ao caboclo (torcedor), que encara o ato de 

beber açaí como um ritual sagrado. É assim que surge a figura do turista, que 

descaracterizaria a forma “correta” de se relacionar com o açaí.  

                                                                                                                                          
ao emitir um enunciado nunca se fala nada em vão, ou a partir do nada, mas ao contrário, sempre se está 
dando resposta a algo anterior. 
6 Entendida aqui como um modo de vida do homem que vem do mato, da floresta, independente da 

questão racial, mas fruto predominante da mistura entre brancos e índios. Para mais detalhes ver: 
CASCUDO, Luis da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. São Paulo: Ed. Melhoramentos, 1974 e 
LOUREIRO, João de Jesus Paes. Cultura Amazônica: uma poética do imaginário. Belém: Cejup,1995. 
7 Refiro-me aqui às concepções identitárias da Moderna Tradição Amazônica. 
8 Fato que se acentuou com a criação de novos municípios paraenses, a partir da década de 50, quando da 
abertura de estradas. 
9 Concedida ao DVD Curtas Paraenses Volume I, da locadora paraense Fox Vídeo. 



O humor no encontro inusitado está justamente na expectativa do resultado do 

duelo gastronômico entre o nativo e o estrangeiro. Segundo Alan Rodrigues, o grande 

mérito do roteiro foi ter se utilizado da linguagem cinematográfica do western. Assim, 

desde o início a trama torna-se próxima do expectador ao explorar recursos familiares 

como o sobe som no barulho do vento de cidade abandonada (plano 1); a música de 

faroeste tocada em gaita durante a caminhada do torcedor em direção ao bar (planos 2 a 

13); e os planos mais fechados ou escurecidos, não mostrando o torcedor de corpo 

inteiro até que ele chegue ao bar. 

 Do plano 16 ao 23, ocorre a apresentação do torcedor e do ambiente em que ele 

está inserido: o bar. Esse processo é feito, em grande parte, de forma indireta. Assim, é 

através da reação das pessoas do bar que intuímos sobre o perfil psicológico do 

torcedor. A presença dele intimida alguns e gera um espírito provocativo em outros, 

como nos bares dos filmes de faroeste. É nessa seqüência de planos também que somos 

apresentados à senhora dona do bar e ao açaí com jabá frita. 

 A partir do plano 24 surge o oponente do torcedor: o turista. É este último quem 

dá o conflito ao filme, pois é ele quem agita a trama ao se configurar como um 

verdadeiro oponente ao torcedor. O clímax da obra se dá justamente quando o turista 

pede a mesma combinação de pratos que o torcedor (açaí com jabá) e desdenha dos 

possíveis efeitos que a mistura possa causar. Se o torcedor é a tipificação da figura 

mítica do caboclo, inventado pela Moderna Tradição Amazônica, o turista representa, 

metonimicamente, a figura do estrangeiro que lança um olhar cartesiano aos mais 

diferentes contextos.  

 Aparentemente despretensioso, “Açaí com Jabá” é um curta que opera uma 

profícua discussão sobre o sentido da identidade regional. O filme discute o 

regionalismo, sem, no entanto, ser regionalista, pois utiliza a paródia e o deboche. É 

dessa forma que refere símbolos que historicamente se converteram em vetores do 

“paraensismo” da Moderna Tradição Amazônica – como a feição mestiça dos caboclos 

paraenses (torcedor e senhora do bar); o açaí10; a farinha “baguda”; o sotaque 

tipicamente caboclo11; a música brega tocando no rádio ao fundo; a trilha sonora ao som 

                                                
10 Fruta abundante no Estado do Pará, que foi alçada ao posto de um dos maiores símbolos do 
“paraensismo”. 
11 Expressões como “mano”, seu “coisinha”, “seu menino”, etc. 



do Carimbó12; as cores do Paysandu13 (na camisa do torcedor e na decoração do bar) – 

sem romantizá-los. 

O que é colocado em tela atesta, portanto, que existe um modo de ser paraense, 

mas a forma (bem humorada) de lidar com essa construção simbólica é que faz do filme 

uma obra diferente das outras produções cinematográficas anteriores. Ao invés de 

mitificar esses símbolos, o filme os apresenta de forma humana.  

A senhora do bar, por exemplo, encarna o papel do olhar regionalista, ao advertir 

o turista sobre o peso da iguaria (planos 34 e 37). Ela pede para que ele coma devagar, 

pois para misturar açaí com jabá é necessário ter coragem e, acima de tudo, respeito. É 

como se ela dissesse que para ingerir tal refeição o turista devesse comportar-se com 

parcimônia semelhante à de um ritual sagrado. Corroborando essa visão, vemos a forma 

lenta e concentrada que torcedor imprime a cada ingestão e como ele aproveita a 

sensação de empachamento após terminar de comer, acariciando a barriga.  

O turista, por sua vez, lança mão de seu olhar etnocêntrico, pedindo açaí com 

granola (forma tradicional de beber o líquido da fruta no sudeste). Ao menos 

aparentemente, para ele, a comida não mantém relações profundas com a cultura e a 

tradição de um povo. 

É interessante, assim, ver que nesse confronto de visões de mundo, o 

regionalismo da senhora do bar e do torcedor centra-se no particular e faz disso um 

universo complexo, com códigos e interditos socialmente partilhados, ao passo que o 

universalismo do turista conhece tudo à conta gotas, de forma superficial e 

estereotipada, encarando costumes de forma descontextualizada. É curioso notar como 

uma situação do cotidiano como essa - o encontro de um nativo com um turista - pode 

suscitar a abordagem de vários temas caros à discussão identitária. 

O fato do trio de diretores ser composto por jovens ligados ao mercado 

publicitário paraense talvez explique a forma figurada de passar mensagens, buscando 

insights através da paródia e do deboche, estratégias, aliás, muito comuns no humor 

                                                
12 Música “Vai ao Pará parou”, de Aurino Gonçalves, o “Pinduca”, no plano 59 do filme. Nascido em 
1937, no município de Igarapé-Miri (nordeste do Pará), Pinduca é considerado por muitos o “Rei do 
Carimbó”. O apelido é uma homenagem a um personagem de quadrinhos de tiras de jornais que Aurino 
lia em sua infância. O artista ficou famoso por executar um carimbó 'eletrônico' (tocado por banda, com 
guitarra, baixo e bateria), modernizando o ritmo. Seu primeiro trabalho foi lançado em 1973 e já 
contabiliza 30 discos, com mais de 2 milhões vendidos. Em novembro de 2005 foi condecorado pelo 
presidente Lula, com a Medalha do Mérito Cultural, a maior honraria do gênero concedida pelo governo 
brasileiro. 
13 Paysandu Sport Club, time de futebol fundado em 1914 que disputa a preferência popular no Pará com 
o Cube do Remo. 



brasileiro levado ao audiovisual. Basta lembrar, por exemplo, os filmes da Atlântida e 

programas televisivos como Casseta & Planeta Urgente. 

Esse tipo de expediente é comumente utilizado em comédias que representam 

situações onde há encontro de personagens que representam culturas em histórica 

assimetria de poder. No caso de “Açaí com Jabá”, trata-se do secular mal-estar que 

ocorre a cada encontro entre os modos de vida caboclo e moderno. 

O deboche e a paródia, bem entendidos, são recursos do mais fraco. É que 

colocado em um contexto onde precisa aceitar a hegemonia cultural de um grupo mais 

poderoso, o dominado lança mão dos referidos expedientes para ridicularizar a figura 

pretensamente perfeita do adversário e dessa forma questionar sua superioridade. O 

curta paraense, assim, realizado com orçamento de R$ 40 mil do Ministério da Cultura, 

parodia o gênero western, criando um ambiente de inusitada tensão, sem necessitar fazer 

cenas de tiros, perseguições, etc. O discurso paródico tem como característica 

fundamental a ironia, elemento que destrói a imagem do herói, figura central em 

gêneros sérios como a tragédia e a epopéia. Vale destacar que não há heróis em “Açaí 

com Jabá”, pois mesmo o vencedor do duelo gastronômico, o torcedor, também faz a 

vez de bufão, pois é retratado desde o início do filme como um homem grosseiro. 

Seguindo a estratégia paródica, a direção primeiro constrói uma imagem mítica 

do turista, para em seguida ridicularizá-lo. É assim que ele surge simpático, sorridente e, 

principalmente, confiante e no plano 34, diz: “Minha senhora, eu já viajei o Brasil todo. 

Já comi acarajé, sarapatel, caruru, vatapá, buchada, churrasco dos pampas. Por que eu 

não ia agüentar esse açaí?”. O referido discurso atesta que ele está credenciado para 

encarar o desafio de tomar açaí com jabá. Mas a aura de aventureiro, nobre e destemido 

do turista só dura até o plano 38. Daí em diante ocorre um processo de queda do 

personagem, que culmina com sua repentina paralisia. 

Imitar o modo ritualístico de beber o açaí traz o turista para uma esfera de 

comportamento muito diversa da que está acostumado. Quando aceita o desafio, ele 

abandona o semblante amigável e o modo educado de falar. Diante do ambiente rude do 

bar, a polidez de homem da cidade grande dá lugar a um comportamento mais 

espontâneo. Esse “mundo invertido” em que o turista passa a viver, por um breve 

instante, revela seu lado oculto. Ele fica mais livre a ponto de poder abandonar as 

convenções sociais que pratica cotidianamente em sua sociedade de pertença. 



O filme ironiza os dois personagens principais, pois se o turista é retratado como 

um aventureiro deslumbrado e arrogante, o torcedor também é expresso como 

desconfiado e, mais do que isso, como ressentido. Exemplo disso ocorre no plano 26, 

quando o nativo mal deixa o turista terminar de perguntar sobre o clima amazônico, 

respondendo, grosseiramente, sobre o tema. O imediatismo da resposta denota que o 

torcedor está cansado de perguntas como aquela, que sempre são feitas por turistas, 

trazendo, em algumas ocasiões, um sarcasmo embutido. O que o torcedor faz ali é 

encenar um ressentimento histórico de vários setores da sociedade paraense com relação 

aos habitantes do sudeste brasileiro. Trata-se de um sentimento de frustração pela forma 

com que o centro do poder político-econômico brasileiro trata a região, ignorando o 

valor de sua gente, sempre retratada de forma estereotipada. A revolta do torcedor 

também é uma maneira de assumir sua fraqueza. Assim, apesar do turista levar a pior no 

duelo gastronômico - o que poderia parecer uma concessão ao “paraensismo” - o estado 

de paralisia em que este acaba ficando no fim do filme é tão intencionalmente 

exagerado e caricato que desaconselha interpretações políticas mais exasperadas. 

Dessa forma, “Açaí com Jabá” reconhece que existem símbolos que ativam 

mediações com a população local, mas sugere que levar o regionalismo a movimentos 

extremos, na busca por uma identidade autêntica, pode ser tarefa perigosa podendo 

chegar ao absurdo, ou mesmo ao ridículo, como no filme.  

Mas ainda que seus autores tenham tentado não tomar partido do regionalismo, o 

filme pode ser facilmente identificado como feito por paraenses, pois sua ironia tem 

como alvo maior o turista, representante da cultura hegemônica. A escolha da paródia, 

nesse sentido, está longe de ter sido acidental, pois esta possibilita, em um nível 

simbólico, pensar sobre a relatividade da ordem social e dos poderes vigentes, bem 

como das posições hierárquicas. Ao ousar colocar homens de classes sociais e visões de 

mundo tão opostas em situação de igualdade (duelo), o filme faz pensar sobre mudança, 

ou renovação dos valores de uma sociedade. 

 

Bibliografia 

BOURDIEU. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 
HORACIO-CASTRO. Fábio. A encenação das identidades na Amazônia 
contemporânea. Paper do Laboratório de Sociomorfologia, série “Identificações 
amazônicas”, n° 1. Belém, 2005a. 
LOUREIRO, João de Jesus Paes. Cultura Amazônica: uma poética do imaginário. 
Belém: Cejup,1995. 



ORTIZ, Renato. A Moderna Tradição Brasileira. São Paulo: Brasiliense, 2001. 
VANOYE, Francis & GOLIOT-LÉTÉ, Anne. Ensaio sobre a análise fílmica. Campinas, 
São Paulo: Papirus, 1994. 
 


