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O Sagrado na película - Deus e o Diabo na Terra do Sol:  
Uma conversa sobre religião e cultura  

 
* Jorge Luiz Nery de Santana  

 
 
     Fazer teologia inclui o esforço humano  para  
     entender sua relação com o sagra o, a natureza 
     e a sociedade. (Luis N. Rivera Pagán) 

 
 
 A afirmação de Tillich “Religião é a substância da cultura e a cultu-

ra é a forma da religião” nos diz que a religião está localizada na profun-

didade da vida humana e manifesta o que lhe é mais visceral, infinito, in-

condicional.  A religião será sempre aquilo que tece e estrutura a cultura, 

e esse incondicional da cultura se dá nas formas e manifestações concre-

tas dessa cultura. Pagán (2003: 54) lembra que hoje a teologia supera a 

excessiva concentração epistemológica, dependente das tradições filosófi-

cas ocidentais, típicas dos debates clássicos. “O trabalho teológico hoje, 

se refere, sobretudo a algo de maior profundidade: a plenitude existencial 

do ser humano. Versa sobre conjuntos complexos e históricos de convic-

ções, símbolos, tradições, valores, rituais e linguagens litúrgicas cruciais 

para configurar a identidade de uma pessoa e de uma sociedade. Em diá-

logo contínuo com as diversas ciência humanas, históricas e sociais. Li-

vrar-se da fama de abstrações especulativas e adentrar na discussão públi-

ca sobre o destino da sociedade humana. Portanto, a teologia é um traba-

lho intelectual rigoroso e transdisciplinar. Intensificam-se os estudos so-

bre fé e cultura, respeitando seus horizontes. A proliferação de perspecti-

vas teológicas acompanham o sugestivo renascer de encontros e desen-

contros complexos entre diversas manifestações específicas da fé cristã e 

de expressões particulares da cultura humana em contextos temporais 

espaciais definidos. Deve-se reconhecer, em primeiro lugar, a importância 

da fé cristã e seus textos sagrados entranhados e recriados nas expressões 

culturais de nosso povo. Num segundo plano, captar nas melhores criações 

culturais, aquelas que expressam com excelência estilística as angústias e 
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 aspirações de um povo, as atrozes e pavorosas rugas das expressões his-

tóricas da fé. Estas diversas linguagens culturais, e artísticas buscam cap-

tar as ambiguidades e esperanças do cotidiano das pessoas e suas relações 

sociopolíticas e culturais. 

 Toda e qualquer produção cultural é socialmente localizada e se 

constitui um processo de releitura e produção de sentido no complexo 

universo de tensão existencial que marca a caminhada dos povos, sobre 

os diversos olhares, partindo dos diversos lugares e dos diversos sujeitos 

e suas apropriações, suas ilusões e desilusões. Como sertanejo urbaniza-

do, fascinam-me as produções culturais que discutam a busca humana 

por significado permanente ou não da vida, além do desafio de refletir a 

diáspora, o sofrimento, o niilismo e a esperança. As migrações, os êxo-

dos, as peregrinações fazem o imaginário do sertanejo. Na literatura de 

cordel, os cordelistas versam entre mitos, símbolos e ritos a romaria da 

vida de nossa gente entre o sertão rural e o urbano, entre ilusões e desen-

cantamentos. 

 A produção cinematográfica também é um suporte, uma rica medi-

ação das realidades que nos tece e entretece. Ela também se constitui nu-

ma linguagem riquíssima, plástica e simbólica. Penso que numa sociedade 

midiática e imagética, o cinema é um mass média significativo na constru-

ção do imaginário e da mentalidade contemporânea. Também uma forma 

de reflexividade sobre o entorno social e a transcendência humana. Na 

história do cinema brasileiro, “o cinema novo” é um capítulo singular. O 

baiano Glauber Rocha é sem dúvida a grande personagem desse ciclo do 

cinema nacional, uma figura de alcance mundial. Seus filmes, dentre eles 

“Deus e o diabo na terra do sol”, constituem obras primas da Cinemate-

ca Mundial. Uma aguda percepção crítica da realidade social brasileira, faz 

dele um gênio da sétima arte, ao produzir filmes de uma plasticidade e 

simbolismo invejável, de uma reserva de sentido e de uma universalidade 

que se faz por ser profundamente contextual e humano. O filme em des-

taque “Deus e o Diabo na terra do sol” é produzido nos idos de 1964, 

ano do golpe militar, processo urbano-industrial brasileiro em curso e o 

neocolonialismo estadunidense também.  
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Glauber como ninguém olha para o povo que mais uma vez bestializado 

assiste os acontecimentos e atrocidades cometidas pelas elites e oligarqui-

as que sempre mandam e desmandam. A cultura popular tem suas ambi-

guidades e no humos da história dita suas raízes em busca de resistência às 

desigualdades e à violência estrutural, como um povo em cativeiro, mas 

também em “êxodo”, buscando horizontes em meio às instituições que 

deveriam, protegê-los, sendo instrumentalizados para sua morte e deses-

perança como a Igreja, o Estado etc. 

 Um niilismo paira no ar. Deus se converte no Diabo e o povo cor-

re num mundo incerto, sem fundamento, sem sentido, mas aberto à sig-

nificação. Esta obra do Glauber é aberta a releituras e tematizações signi-

ficativas para percepções do sagrado e da sociedade. 

 A obra cinematográfica é uma forma de reflexividade, um olhar 

que põe em movimento símbolos e expressões dos desejos e temores da 

experiência humana. É também portadora do incondicional como caos e 

significação. A cinemática de um povo é um registro de suas alegrias e 

tristezas, provocações de sua memória e esquecimento dela. Uma riqueza 

caleidoscópica, que nos ajuda a nos reinventarmos, a nos descentrarmos 

de identidades fechadas, a operarmos outras linguagens, outras possibili-

dades de sermos. 

 A teologia como uma falar do sagrado mediado pela experiência e 

interpretações situadas nas contingências e limites da existência humana, 

reorienta seu olhar para captar nas expressões da cultura, fragmentos e 

narrativas da busca humana por significado ou não significado do existir. 

Na América- Latina, os destinos coletivos já tem tradição na teologia da 

libertação que vê o cativeiro e o êxodo como lugares de manifestações do 

sagrado. 

 O filme de Glauber Rocha, “Deus e o Diabo na terra do Sol” põe 

em movimento temáticas profundamente humanas, caminhos e descami-

nhos dos homens em busca de sentido e de liberdade. Temáticas como:  

a violência, o sagrado, a sociedade, o desespero humano, a justiça, e a 

esperança, estão presentes na trama glauberiana. 

A criticidade e imaginação criativa glauberiana respira um niilismo que 
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nos remete ao reinventar-se do homem como projeto de possibilidades, 

novas identidades e transubjetividade. O fundamento é não ter funda-

mento, é buscar seus caminhos, é fazer-se refazendo de recriar o mundo 

ou os mundos. Isto é palco, cenário de diálogos intensos com tudo que 

somos delírios e apostas, símbolos de ausência, prenhes de esperança. 

Lugar fértil do diálogo teologia e cultura. 

 A pesquisa quer contribuir para uma valorização do cinema com 

um olhar profundo do humano demasiado humano, mas também do hu-

mano aberto à transcendência, à transgressão e à elaboração de novas 

significações da vida no seu cotidiano e destino pessoal e coletivo. Reco-

nhecer na película uma linguagem rica de metáforas da existência, lugar 

de epifanias do sagrado. 

 

A ambiguidade do Sagrado na película glauberiana 

 

 “Viver é estar em êxodo” 

 

 Pensar a obra glauberiana “Deus e o Diabo na terra do sol” é aden-

trar o labirinto in-tenso da peregrinação do povo brasileiro nos seus mui-

tos cativeiros, exílios, existências e lutas. O filme foi lançado em 10 de 

julho de 1964, no Rio de Janeiro. Naquele momento, dizia-nos Glauber:  

Eu parti do texto poético. A origem de Deus e o diabo é uma lín-

gua metafórica, a literatura de cordel. No Nordeste, os cegos, nos 

circos, nas feiras, nos teatros populares, começam uma história 

cantando: eu vou lhes contar uma história que é de verdade e de 

imaginação, ou então que é imaginação verdadeira. Toda minha 

formação foi feita nesse clima. A ideia do filme me veio esponta-

neamente. 

 O argumento de Deus e o Diabo na Terra do Sol é uma síntese de fa-

tos e personagens históricos concretos (o cangaço e o mandonismo local 

dos coronéis no Nordeste, o beatismo ou misticismo de base milenarista, 

a literatura de Cordel, Lampião e Corisco, Euclides da Cunha e Guima-

rães Rosa, Antônio Conselheiro e Antônio Pernambucano (jagunço ou 

assassino de encomenda de Vitória da Conquista). 
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 O vaqueiro Manuel se revolta contra a exploração de que é vítima 

por parte do coronel Morais e mata-o durante uma briga. Foge com a 

esposa Rosa da perseguição dos jagunços e acaba se integrando aos se-

guidores do beato Sebastião, no lugar sagrado de Monte Santo, que pro-

mete a prosperidade e o fim dos sofrimentos através do retorno a um 

catolicismo místico e ritual. Ao presenciar o sacrifício de uma criança, 

Rosa mata o beato. Ao mesmo tempo, o matador de aluguel Antônio das 

Mortes, a serviço dos coronéis latifundiários e da Igreja Católica, extermi-

na os seguidores do beato. Em nova fuga, Manoel e Rosa se juntam a 

Corisco, o diabo loiro, companheiro de Lampião que sobreviveu ao mas-

sacre do bando. Antônio das Mortes persegue de forma implacável e ter-

mina por matar e degolar Corisco, seguindo-se nova fuga de Manoel e 

Rosa, desta vez em direção ao mar. 

 No início, conta a estória, tão frequente na literatura verista do sé-

culo XIX, do camponês que, num momento de desespero, mata o patrão 

escravista. Mas desde o momento em que Manuel se embrenha na caatin-

ga e se junta ao bando dos fanáticos seguidores do Santo Sebastião, um 

profeta negro que afirma que um dia o mar vai virar sertão e o sertão vai 

virar mar e que o sol choverá ouro e que, portanto, para provocar esse 

milagre, é preciso matar todos os que fazem o mal, isto é, principalmente 

os padres e as prostitutas. Desse momento em diante, o filme conta algo 

de muito moderno: as alucinações, as visões, as práticas e os modos de 

conduta aberrantes que a fome, a miséria e a ignorância podem inspirar 

num povo desesperado. 

 Em São Sebastião e seus seguidores, fome, ignorância e miséria 

fazem arder uma loucura que os impele até aos sacrifícios humanos; no 

cangaceiro Corisco, a cujo bando Manuel se junta depois que o Santo 

Sebastião e seu grupo são destruídos, fome, ignorância e miséria fomen-

tam uma ferocidade insaciável, sistemática, demoníaca. 

 Assim, o Santo Sebastião e Corisco representam Deus e o diabo, 

ambos deformados e transtornados pela solidão do sertão. De maneira 

característica, a solução do problema social, representado por figuras co-

mo o Santo Sebastião e Corisco, é confiada à carabina infalível de 
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Antônio das Mortes, matador profissional, figura sinistra, melancólica e 

lógica de assassino visionário, o qual imagina que, uma vez eliminados o 

diabo (Corisco) e Deus (o Santo Sebastião), haverá então a guerra de li-

bertação, ou melhor, a revolução, que redimirá o sertão. É assim que An-

tônio das Mortes fulmina o profeta e o bandido. Manuel, símbolo do po-

vo brasileiro, escapa, testemunha viva da verdade das teses do filme. 

 A estrutura da narrativa do filme evoca imagens bíblicas: campone-

ses no cativeiro em busca de libertação; a figura messiânica do beato; a 

figura do sacerdote entre outras. Para Luis Rivera Pagán,  

O Exílio é tema importante nas escrituras judaico-cristãs. Foi de 

fato, sua matriz histórica. Na dor diáspora, renasceu a nostalgia 

piedosa que levou através do labirinto da memória e da esperança 

aos textos sagrados e em seguida ao cânon (PAGÀN, 2003: 64). 

 Foi também uma experiência traumática para muitas gerações lati-

no-americanas. Em algumas produções literárias na América Latina, co-

mo em romances tipos Cem anos e a solidão de Gabriel Garcia Marques e o 

clássico La Virgen de los Sicários de Fernando Vallejo veem o exílio como 

fuga, sem nostalgia nem esperança, sem melancolias escatológicas bíbli-

cas, sem ilusões utópicas seculares. Vallejo no seu romance acima citado, 

ambientado na trajetória do povo colombiano do século XX, não inocen-

ta ninguém, nem Deus: “Deus é o Diabo. Os dois são uma só coisa, a 

proposta e a sua antítese. Claro que Deus existe, em toda parte encontro 

sinais de sua maldade”. (PAGÀN, 2003: 65) 

 Penso que a literatura de cordel onde Glauber rocha se inspira re-

corta um cotidiano onde Deus e o diabo parecem personagens bem hu-

manizados, trazendo consigo suas ambiguidades, jogos de poder, negoci-

ações e tramóias. Como diria Magalhães, comentando Jackes Milles : 

Deus como personagem não é determinado tão somente pelo con-

texto sócio-religioso, mas em grande parte pela criatividade das 

autorias. Deus, assim, não é somente criado, mas criatura, não so-

mente origem, mas também produto final, não somente autor, mas 

personagem. ( MAGALHÃES, 1997: 17).  

 O niilismo glauberiano aponta para a suspeita do discurso religioso 
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Oficial, do movimento messiânico, do banditismo social e das oligarquias 

que dominam o Estado. É uma desconstrução do sentido de uma teleo-

logia histórica, a prevalência da irracionalidade e o esvaziamento dos fun-

damentos. A teologia aí acha lugar, por trabalhar a palavra e a esperança, 

tendo possibilidades de discutir uma Teo-política, Teo-crítica e Teo-

poética. 
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