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4   ANO 1, Nº 2, Abr|2017, Feira de Santana/BA 

Olá, caro(a) leitor(a), 

 

 Esta é a 2ª edição da Conciliação, revista digital de produ-

ção teopoética, com publicação bimensal. Desta vez, já temos 

nosso número ISSN, felizmente. Temos autores publicados na 

primeira edição e novos autores também, entre os quais estão 

duas mulheres (Joice Lorena e Shagaly Ferreira), para a nossa 

alegria. São autores/as exclusivamente da Bahia ( Salvador, Fei-

ra de Santana, Serrinha, Castro Alves e Santo Amaro, inclusive 

do Distrito de Oliveira dos Campinhos). 

 A 2ª edição abre com poemas relacionados à dois impor-

tantes momentos do Cristianismo tradicional, o Domingos de 

Ramos e a Quinta-feira Santa. Depois, seguem outros dois poe-

mas com uma veia desarticuladora das convenções morais cris-

tãs (Choque Santo e Putadoxologia). Não menos, propõe-nos o 

poema Religiosidade Moderna, ao lançar questionamentos so-

bre o modo de viver a fé. 

 Somos felizes também por contar essa edição com produ-

ções poéticas que problematizam, provocam, determinados 

ideais e práticas de fé. O poema Sagrado, faz ecoar a voz daque-

le/a que vê, amarga, a violência sofrida contra sua fé — nesse 

caso, o eu-lírico é um/a afrorreligioso/a. Aliás, a escolha da au-

tora para a seção Inventário Teopoético, Mel Adún,  tem a ver  



 

com o desejo da Revista Conciliação de colaborar com o ecume-

nismo e o diálogo inter-religioso, dando evidenciado a voz poé-

tica afrorreligiosa de uma mulher negra radicada na Bahia. Não 

é por acaso que a capa da 2ª edição tem uma foto da jovem Kay-

lane Campos, que sofreu uma pedrada no Rio de Janeiro, em 14 

de junho de 2015, ao sair de um ritual afrorreligioso. Os agresso-

res portavam Bíblias, que eram erguidas enquanto insultos eram 

proferidos contra Kaylane e aqueles/as com quem ela estava em 

companhia. 

 Felizmente esta edição conta também com o poema Crença, 

que sensibiliza-nos para o respeito às diferenças e aos modos 

diversos de viver a religiosidade. Este foi outro anseio que ex-

pressamos na primeira edição. Queríamos que a revista  apre-

sentasse uma maior diversidade religiosa. 

 Como esse espaço editorial está aberto  e em construção, 

publicamos nessa edição, um ensaio sobre religião e cultura no 

filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, do baiano Glauber Rocha. 

Desse modo, a Revista Conciliação, que se pretendia um espaço 

para poesia e prosa, abra suas portas para textos acadêmicos na 

seção que chamamos Crítica Teopoética. 

 Publicando essa 2ª edição, esperamos que vá se firmando 

esse espaço editorial no país. Deixamos de ser uma ideia. A Con-

ciliação já é uma realidade! 

Saudações teopoéticas, 

 

Os editores 
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DOMINGO DE RAMOS 
 
 
Adentra, Senhor, humildemente na cidade algoz dos profetas. 
Sigo-te, logo após, discreto, quase a tocar o jumentinho. 
Trago o coração a palpitar, vibrante de esperança, 
Porquanto cheio de sofrimento, 
Aquele sofrimento de sermos quem somos, 
E não termos quem nos diga: “eu sei quem você é: 
Descansa que, para você, temos um lugar”! 
 
Acompanho a sua intimidade, Senhor. 
Esses ramos agitados de exaltação a Ti, 
Os sorrisos dos que os agitam, 
Não serão o suficiente para livrá-Lo da derradeira hora. 
Essa hora que é Tua, e de ninguém mais, 
Por mais que a outros – todos – a ofereça. 
 
Senhor, irei a pé, para onde guiares os meus pés, 
Mas te seguirei até a cruz – e ela já me dói, como a Ti também. 
Estarei lá, corajoso, silencioso e sofrido... 
E sei que, pelas razões que só o Senhor sabe, 
Quase banalmente, serei colocado como o quarto crucificado. 
Mas deixo estar porque também sei 
Que o último gesto é teu e tua é a última palavra! 
 
 
Adriano Portela dos Santos 
Santo Amaro da Purificação/BA 
adrianoportela.wordpress.com 
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CENÁCULO 
(Para Adélia Prado) 

 
 
Quinta-feira Santa, 
Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio. 
Estou em casa, na cozinha, 
A preparar macarrão para o meu filho, 
E Deus continua a me chamar. 
Ele nos chama em todo lugar 
E a cada tempo também. 
 
"Tomai e comei..." 
Acho que há algo em comum 
Entre a cozinha de minha casa 
E o cenáculo da última ceia: 
O Senhor me chama, me chama, me chama! 
 
 
 
Adriano Portela dos Santos 
Santo Amaro da Purificação/BA 
adrianoportela.wordpress.com 
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CHOQUE SANTO 
 
 
Diz que dá choque quando em oração 
Em êxtase místico todo corpo treme 
Emocionalismo? Fanatismo? Mau-caratismo? 
Ignorância? Loucura? Possessão? 
Avaliam os entendidos em Divindade 
Estado de choque 
O meu 
Acostumado à teologia hermética 
Asfixiante 
Petrificante 
Putrefaçante 
Acostumar-se ao Mysterium tremendun et fascinans 
Contradição 
Santo choque que me despertou Vida 
Desperdício tentar perceber o Sagrado de forma estática 
e não extática 
Com olhos prioritariamente hermenêuticos 
em vez de essencialmente poéticos 
Divindade é Logos 
Palavra 
Pura Poesia 
Plenitude de Beleza 
Vento Impetuoso 
Chama Trepidante 
Corpo transcendentalmente em choque 
é melhor que racionalmente insensível 
ao espírito/Espírito. 
Eletrifica-nos, Pai das Luzes. 
 
 
Danilo Gomes 
Salvador/BA 
danilodfg@hotmail.com 
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PUTADOXOLOGIA 
 
 
No carro, adesivo da Virgem Santa e a frase “100% cabaré”. 
Contradição? Sade? Bakhtin? Noll? Mendes? Santiago? Nazaré. 
Sexo e Santidade. Transcendência. Carnalidade. Encarnação. 
Prazer pelo prazer. Vida em abundância. Fleurs du mal? 
Redenção. 
Asherá e Javé num grande culto da fertilidade. 
Adoração. 
Cântico dos Cânticos. Boca nos seios. Mão na fresta. 
Perversão. 
Vou gozar, já diz o Hinário Cristão. 
Corpo revitalizado na degradação que a sociedade burguesa condena. 
“O corpo é útil como a máquina não o é, 
Porque ele é o lugar da Vida que renasce a cada minuto 
E da Palavra que a celebra” 
Reavivamento. 
Implode as regras de conduta. 
A Santa não é mais virgem. 
É puta! 
Verbum Caro Factum Est. 
 
 
Israel Argolo dos Santos Gonzaga 
Salvador/BA 
raelgonzaga@hotmail.com 
 



 

SAGRADO 
 
 
Quando meu sangue jogou minhas contas fora 
Lembrei de meu Táta sendo expulso 
Por causa do que chamaram "chapéu". 
 
Quando meu sangue negou minhas raízes 
Lembrei da minha irmã 
Apedrejada pelos ignorantes. 
 
Quando meu berço não aceitou minhas escolhas, 
Desprezou meu sagrado, 
Atearam fogo no meu Ilê. 
 
Não sabiam que a justiça vem da chama, 
Que a cura vem da terra, 
Que a água mata a sede 
E que os ventos enchem meus pulmões de força. 
 
Quando minha família negou minha ancestralidade 
Não os culpei. 
Foi no colo de mamãe Oxum que encontrei conforto. 
 
Ela me disse: "Espera. 
Deixe com o Tempo, 
Deixe comigo". 
 
 
Joice Lorena 
Santo Amaro da Purificação/BA 
joicelorenaalves@hotmail.com 
 

11   ANO 1, Nº 2, Abr|2017, Feira de Santana/BA 

Conciliação 



 

À BEIRA DO ABISMO 
 
 
Você já pensou em se machucar? 
Todo homem tem seu limite 
O desespero é a força dos agonizantes  
Poucas pessoas suportam o sofrimento por muito tempo… 
Cuidar de si é levar adiante os próprios objetivos… 
A ingenuidade  é o passaporte dos inocentes. 
 
Quem tem angústia não sabe medir o tempo 
Quem sofre insônia não conhece calmaria 
Quem acredita espera que o destino se mude 
Quem sabe fingir não escreve autobiografia 
Diante do nada tudo parecer ser muito vazio 
A beira do abismo só resta a incerteza do próximo passo. 
 
 
Jorge Ribeiro 
Feira de Santana/BA 
www.pjribeiro.blogspot.com 
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Deus, 

Javé, 

Jeová, 

Alah... 

Seja lá... 
 

Maria 

Janaina, 

Yemanjá. 

Seja lá... 
 

Fé, 

crença, 

Devoção 

Dever... 
 

Tudo dever ser 

De acordo com que se crê. 

Demonstre sua fé  

Compartilhe suas crenças  
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Sejam elas nas estrelas, 

cartas, 

simpatias... 
 

Sejam elas na igreja, 

num terreiro, 

num templo... 
 

dentro de você existe uma força 

tão grande, 

tão gigante, 

tão imensa... 
 

Força capaz de erguer, 

capaz de curar, 

de mover  
 

Mares  

Céus e 

Montanhas... 

 

Creia, simplesmente 

creia! 

CRENÇA 

Josimar Santana Silva 

Serrinha- BA 

josimaa.santanna@hotmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/maar.santanna 

mailto:josimaa.santanna@hotmail.com
https://www.facebook.com/maar.santanna


 

DEUS X DIABO 
 
 
Deus fez a luz, o Diabo fez as trevas 
Deus fez a terra, o Diabo repartiu 
Deus fez a floresta, o Diabo criou a fome 
Deus fez a água, o Diabo a poluiu 
 
Deus fez o amor, o Diabo fez o pecado 
Deus fez a beleza, o Diabo o espelho 
Deus fez o infinito, o Diabo mostrou o bizarro 
Deus fez a fé, o Diabo inventou o medo 
 
Deus fez a vida, o Diabo fez o homem. 
 
 
Lucian Carneiro 
Salvador/BA 
opoeta1000@yahoo.com.br 
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VISÕES DO INFINITO 
 
 
O espírito surgido da lama 
Em mil convulsões telúricas clama 
A liberdade das origens atávicas 
Em visões do infinito iluminadas. 
 
Seus instintos animais 
Em fogo consomem sonhos. 
Mas as visões dos infinitos 
Despertam a liberdade das almas. 
 
Os olhos vem cores não solares 
Estrelas que não noturnas 
Emoções não terrestres 
 
Descortina-se grandezas celestes 
Dimensões das verdades eternas 
Para aqueles de consciência pura! 
 
 
Marcelo Martinho 
Feira de Santana/Ba 
marcelomartinho1@gmail.com  
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RELIGIOSIDADE MODERNA  
 
 

Do que vale a vida cristã se o homem reverbera nas palavras inúmeras 
orações... 

Mas o coração perpassa para longe das searas da fé genuína? 
Do que serve a confiança no Altíssimo 

Se quando vêm as agruras 
Tenho medo? 

 
Para que serve o amor entrelaçado nessa  religiosidade moderna... 

Se quando avisto  meu próximo caído, passo de largo? 
Para que estudar e pregar lindos sermões 

Se não consigo vivê-los em essência? 
Para quê? 

 
Falácia! Discursos vazios ao vento  nessa plêiade deveras enorme 

Pregadores renomados que falam em nome de Deus 
Percebo ouvintes atentos às dicas do sucesso 

Ingenuidade? Obediência quase cega? 
É tempo de despertar! 

 
 
Maroel Bispo 
Feira de Santana/BA 
psimaroelbispo@gmail.com  
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CHUVA 
 
 
Quem dera eu tivesse a fé da semente 
que se deita na terra seca. 
O sol ardendo em todas as estações,  
e ela espera. 
 
 
Shagaly Ferreira 
Oliveira dos Campinhos - Santo Amaro/BA 
shagaly.araujo@gmail.com  
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O GRITO DE CLAMOR DO ÍNDIO BRASILEIRO 

 

Salvador, 19 de abril de 2000 

 

 Ó Mãe gentil, pátria amada, Brasil, neste solo nascem os 

filhos teus, nos teus bosques tem mais vida, nossa vida no teu 

seio mais amores. Ó Mãe querida, sei o quanto sofres por veres 

tantos filhos teus de forma indigna cantar o hino teu. 

 Ó Mãe gentil, ó Mãe querida, em que dia, em que ano po-

deremos ver todos os filhos teus temendo ao seu Deus? Há 500 

anos os teus verdadeiros filhos dão um grito a Javé, ou seria Tu-

pã? Não sei! 

 Tupã, ó Tupã, por quê nos deste as costas e fechas-te os 

teus olhos, deixando a estes outros nos oprimirem? Com um 

Deus que dizem ser mais poderoso que tu, ó Tupã! 

 Poderia haver, ó onipotente Tupã, um Deus maior que 

vós? Tu que criaste o céu azul; tu que criaste as florestas, as 

plantas e os animais; tu que criaste a nós Índios, filhos teus, co-

mo a esta terra, que és nossa Mãe gentil. 

 Há 500 anos força-nos a cultuar um Deus que não é o nos-

so Deus, a ler uma tal bíblia que a nós, nada diz, a professarmos 

a fé em um Cristo que morreu na cruz para nos salvar, dizem 

eles, mas este Cristo nos oprime com leis e mais leis, com peca-

dos e mais pecados. 

 Quanta saudade tenho, ó onisciente Tupã, da época em 

que só tu, eras o nosso verdadeiro Deus. 

 

Autor: Bruno Almeida 

Natural de Castro Alves – Bahia 

E-mail: padrebrunoalmeida@gmail.com. 

Facebook: https://www.facebook.com/revbrunoalmeida 
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 Na hora em que o Kûara desponta no horizonte, o pensa-

mento perambula entre as concepções. Viver... mais um dia ou 

menos um dia. Fé... invisível existente ou existência apesar da 

incredulidade. 

 Quando o manto da noite se apresenta, traz consigo o es-

petáculo onírico, como em De Profundis, onde o personagem é 

transportado ao universo submarino de amor e beleza. Chega o 

momento de sonhar, dar vazão ao devaneio psíquico, brincando 

com a lembrança da realidade. 

 A poucos metros está o muro gigantesco que alcança o 

azul. Suas laterais também se mostram infinitas ao olhar. Soli-

dão e interrogação visitam a mente nesse instante. A percepção 

se agonia diante do ilimitado e o raciocínio não compreende as 

razões, reverberando intensos os porquês. 

 Apurando o sentido, a visão começa a descortinar para 

além dos muros. A construção tem entrada e saída - uma porta 

colossal - onde se vê encravada sua maçaneta em formato circu-

lar e de reluzente ouro. Tudo inalcançável. As respostas conti-

nuam ocultas e novamente aguça-se a curiosidade. Nada e nin-

guém nas direções, sequer é possível tocar a maçaneta e tentar 

abrir a porta. 

 Então surge, espetacularmente de cima, o transporte movi-

do a energia mágica. O carrinho de montanha russa flutua e car-

rega passageiros. Crianças, idosos e adultos de várias etnias sor-

riem felizes pelo privilégio. Com poucos instantes pairando, o 

carro retorna ao empíreo. E fim. 
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 Essa história pode ser a perspectiva de alguém que enfren-

ta seu deserto interior de indecisão e solidão. Ou uma metáfora 

acerca dos milhões subjugados por poucos que lhes suprimem o 

acesso à mínima dignidade. 

 Invertendo de panorama, as personagens do carrinho de-

sejam descer e experimentar um contato mais próximo. “Quero 

conhecer quem mora entre a estrela e a serpente”, diz um. 

“Preciso inocentar o Diabo e fazer as pessoas assumirem suas 

posturas”, relata outro. “Eu gostaria de pelo menos oferecer 

meu abraço para um expatriado”, desabafa fulano. “Eu tenho 

vontade de visitar o Vilarejo e encontrar o verdadeiro amor”, 

conta cicrano. 

 E o fim é o sinal de um recomeço para novas jornadas que 

trarão outros primas. 

 

 

Osvaldo da Silva Capinan Júnior 

Salvador/BA 

osvaldojunior76@hotmail.com 
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Teopoético 

INVENTÁRIO 



 

IRÊ! 

 

 

Repleta de água 

Espero o dia do transbordo 

Da explosão 

O dia em que assumo o papel de Deus 

E trago ao mundo 

Quem o mundo me dá 

Dou luz a quem ilumina o meu caminho 

Explodo caminhos 

 

Nas águas de Oxum 

Sou peixe de barriga cheia 

Atingida pela flecha certeira. 

Trago no ventre o poder de gerar, 

Explodirei água 

Explodirei sorte 

Ominirê 

 

Mel Adún 

(Poema publicado em Cadernos Negros 33) 
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OMIN 

 

 

sou enchente 

das águas profundas, 

escuras 

poço sem fundo 

fatal para os desavisados 

farta para os que com cuidado 

se agacham para pedir: 

“sua benção, minha mãe!” 

ora rio 

yê, yê ô, rio 

ora yê yê ô, yalodê 

sou por vezes maré de vazante 

com vontade de tirar tudo de dentro 

os desatentos pensam até que vou secar... 

mas é só o sol descer 

que volto a encher 

enchente, profunda, escura 

fatal e farta 

sou água 

       

 

(Mel Adún, pág 91) 
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Oin 

 

 

Não se iludam com a doçura do meu nome; 

Sou oxé bilaminado 

alcançando a garganta dos que lutam 

pra manter o status quo. 

O contorno do agadá de meu guerreiro. 

A seta certeira do arqueiro. 

Nos dias de ouro renasço redonda. Dourada. 

Sou peixe pequeno beliscando a barra da saia 

correnteza. 

Nesses dias... 

adoço-me. 

 

Mel Adún 

(Ogum’s toques negros, p. 151) 

Conciliação 
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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 

Conciliação 
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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.  

Conciliação 



 

Conciliação 

29   ANO 1, Nº 2, Abr|2017, Feira de Santana/BA 

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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