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“Os bosques são adoráveis, escuros e fundos, 

Mas tenho promessas a cumprir, 

E milhas a trilha antes de dormir. 

E milhas a trilhar antes de dormir.” 

Robert Frost 



RESUMO 

O objeto de estudo desta dissertação é o discurso de intolerância religiosa apresentado no filme 

O Pagador de Promessas (1962). O filme em estudo já foi objeto de investigação de pesquisa 

na academia, nas áreas de Literatura e Artes. Contudo, após investigação constatamos que esta 

obra fílmica nunca foi analisada a partir dos pressupostos da Análise do Discurso Ecológica. O 

filme “O pagador de promessas” retrata a história do embate ideológico entre padre Olavo 

(representado por Dionísio Azevedo) e o protagonista Zé do Burro (representado por Leonardo 

Villar). Em síntese, a obra narra a história de Zé do Burro, que faz uma promessa a Santa 

Bárbara para alcançar a cura de seu burro de estimação e, ao conseguir a graça almejada, inicia 

sua peregrinação. Na tentativa de pagar sua promessa, narra ao padre que havia feito uma 

promessa à Santa, em um terreiro de candomblé, na qual prometia que, caso seu burro de 

estimação se curasse, ele carregaria uma cruz tão pesada quanto a de Cristo até a Igreja de Santa 

Bárbara, além de dividir suas terras igualmente com os demais lavradores da região. Entretanto, 

o padre não permite a entrada de Zé do Burro na igreja, por sua promessa ter sido realizada em

um terreiro de candomblé, o que vai gerar todo o embate na obra fílmica. A força e a atualidade 

desse enredo é o que motivou o tema dessa dissertação: o discurso de intolerância religiosa no 

filme O Pagador de Promessas sob a perspectiva da Análise do Discurso Ecológica. Desse 

modo, o objetivo geral da presente pesquisa é o de demonstrar como a intolerância religiosa 

conduz ao sofrimento em seus âmbitos natural, mental e social e como o filme é representativo 

em relação a isso. Como aporte teórico, utilizamos a Análise do Discurso Ecológica que está 

inserida no contexto da linguística ecossistêmica, vertente da Ecolinguística praticada no Brasil, 

a Antropologia do Imaginário, além dos fundamentos da Análise Fílmica. Os procedimentos 

metodológicos aqui utilizados incluem a análise fílmica, mitocrítica e a ecometodologia 

aplicada pela ADE. Dessa maneira, foi possível observar da perspectiva da Análise do Discurso 

Ecológica que o todo o sofrimento que as personagens são expostas no decorrer da narrativa 

fílmica são motivados pelas disjunções culturais e pela não aceitação da diversidade, 

decorrentes da intolerância religiosa. 

Palavras-chave: Intolerância Religiosa; Diversidade Cultural; Imaginário; Ideologia da Vida. 



ABSTRACT 

The object of study of this dissertation is the discourse of religious intolerance presented in the 

movie The Payer of Promises (1962). The film under study has already been the object of 

investigation of research in the academy, in the areas of Literature and Arts. However, after 

investigation we find that this film work has never been analyzed from the assumptions of the 

Ecological Discourse Analysis. The film "The Payer of Promises" portrays the story of the 

ideological clash between Father Olavo (represented by Dionísio Azevedo) and the protagonist 

Zé do Burro (represented by Leonardo Villar). In summary, the work tells the story of Zé do 

Burro, who makes a promise to Santa Barbara to reach the cure of his pet donkey and, when he 

obtains the desired grace, begins his pilgrimage. In an attempt to pay his promise, he tells the 

priest that he had made a promise to the saint in a candomblé backyard, where he promised that 

if his pet donkey were cured he would carry a cross as heavy as that of Christ to the Church Of 

Santa Bárbara, besides dividing its lands equally with the other farmers of the region. However, 

the priest does not allow Zé do Burro to enter the church, because of his promise to have been 

held in a candomblé backyard, which will generate the whole clash in the film work. The 

strength and timeliness of this plot is what motivated the theme of this dissertation: the 

discourse of religious intolerance in the movie The Payer of Promises from the perspective of 

the Ecological Discourse Analysis. Thus, the overall objective of this research is to demonstrate 

how religious intolerance leads to suffering in its natural, mental and social contexts and how 

the film is representative of it. As a theoretical contribution, we use the Ecological Discourse 

Analysis, which is inserted in the context of the ecosystemic linguistics, which is part of the 

Ecolinguistics practiced in Brazil, the Anthropology of the Imaginary as well as the 

Fundamentals of Film Analysis. The methodological procedures used here include the film 

analysis,  the criticalmyth and the methodology applied by ADE. In this way, it was possible to 

observe from the perspective of the Ecological Discourse Analysis that all the suffering that the 

characters are exposed in the course of the film narrative are motivated by the cultural 

disjunctions and the non acceptance of the diversity, due to the religious intolerance. 

Palavras-chave: Religious Intolerance; Cultural diversity; Imaginary; Ideology of Life. 
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NO TERREIRO DE CANDOMBLÉ: INTRODUÇÃO 

“Não haverá paz no mundo sem paz entre as religiões e não 
haverá paz entre as religiões sem paz entre os líderes 
religiosos.” 

Hans Kung 

Em um país de bases cristãs, outras religiões, como as de matrizes africanas, são 

entendidas como marginais, ainda que a Constituição dos Estados unidos do Brasil (1946)1 

apresenta leis que asseguram a liberdade de crença e de culto em nosso país, como o artigo 141, 

parágrafo 7° “É inviolável a liberdade de consciência e de crença e assegurado o livre exercício 

dos cultos religiosos, salvo o dos que contrariem a ordem pública ou os bons costumes. As 

associações religiosas adquirirão personalidade jurídica na forma da lei civil.”. Contudo, apesar 

dessas normativas, a liberdade de crença não é respeitada. 

Além de ser tratada pelo campo jurídico, essa temática também é abordada pela 

literatura, como nos romances de Jorge Amado, autor que dedicou exclusivamente a essa 

temática o seu livro Tenda dos milagres (1968), que narra a perseguição que os cristãos 

realizavam contra as religiões afro-brasileiras. Dias Gomes, importante dramaturgo brasileiro, 

também destinou um dos seus livros mais conhecidos, O pagador de promessas (1960), para 

denunciar e retratar a intolerância religiosa que as religiões de matrizes africanas estavam 

sofrendo na década de 1960, principalmente, por parte dos cristãos.  

Uma motivação que nos levou a estudar a intolerância religiosa no filme “O pagador de 

promessas” (1962) foi observar o importante papel social da literatura e do cinema, pois tanto 

o livro literário quanto o filme atuaram e ainda atuam como veículos de denúncia e crítica às

injustiças sofridas pelas minorias brasileiras. Christian Metz (1972, p. 16-17) afirma que o 

cinema produz no público uma “impressão de realidade” maior do que o drama, o teatro e as 

outras artes, porque “desencadeia no espectador um processo ao mesmo tempo perceptivo e 

afetivo de ‘participação’. Em decorrência dessa maior “impressão de realidade” expressa pelo 

filme, optamos pela produção cinematográfica, e não pela obra literária.  

Outra motivação para desenvolver esta pesquisa foi o fato de que a cultura afro-

brasileira, mesmo sendo parte importante da cultura nacional ainda sofre com a intolerância e 

a discriminação. As religiões de matrizes afro-brasileiras são constantemente perseguidas em 

1 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm&ei=yt87fuad&lc=pt-

BR&s=1&m=282&host=www.google.com.br&ts=1515518867&sig=AOyes_SZj-rnRK4yf7v1t6ENIsKEjiXIGA. 

Acesso em: 20/10/2017 ás 15:56. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm&ei=yt87fuad&lc=pt-BR&s=1&m=282&host=www.google.com.br&ts=1515518867&sig=AOyes_SZj-rnRK4yf7v1t6ENIsKEjiXIGA
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm&ei=yt87fuad&lc=pt-BR&s=1&m=282&host=www.google.com.br&ts=1515518867&sig=AOyes_SZj-rnRK4yf7v1t6ENIsKEjiXIGA
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decorrência desse preconceito, visto que o candomblé, a umbanda e as demais religiões de 

origem africana são herdeiras da memória histórica de intolerância com os negros e com seus 

aspectos culturais. As pessoas que adotam essa postura preconceituosa, não leva em 

consideração que os negros, mesmo estando à margem da sociedade, contribuíram para a 

construção da cultura brasileira, essa influência pode ser vista na música, dança e culinária entre 

outros. Na música e na dança temos o samba que é cartão-postal musical do país, e também o 

maracatu, a congada, a cavalhada e o moçambique. Na culinária temos um dos pratos mais 

saboreados no Brasil, a feijoada, além do vatapá, acarajé, caruru, mungunzá, sarapatel e cocada 

que são pratos típicos da culinária baiana. 

Após a escolha desse tema, nos detemos na coleta de dados referente aos estudos sobre 

a obra O pagador de promessas, e constatamos a existência de 7 dissertações de mestrado e 5 

teses de doutorado no período compreendido entre os anos 2003 e 2016, totalizando 12 

trabalhos acadêmicos. Esses trabalhos variam quanto ao tema, a metodologia e os pressupostos 

teóricos, conforme pode ser observado no quadro que segue. 

 

Literatura 
revisada 

Ficha acadêmica Tema estudado Métodos 
utilizados 

Conceitos e 
pressupostos 

teóricos 
Alves 
(2003) 

Tese apresentada à 
Faculdade de 
Ciências e Letras, de 
Assis (UNESP). 

Repercussões do 
trágico e do social no 
teatro de Dias 
Gomes: leitura 
comparativa entre 
Antígona de 
Sófocles; O pagador 
de promessas, O 
santo inquérito e As 
primícias, de Dias 
Gomes. 

Análise 
Comparativa. 

A transformação do 
gênero trágico no teatro 
contemporâneo. 

Paiva 
(2006) 

Dissertação 
apresentada ao 
Programa de Pós-
Graduação em 
Educação e 
Contemporaneidade, 
da Universidade do 
Estado da Bahia 
(UNEB). 

A virtude como um 
signo primordial da 
Nordestinidade: 
análise das 
representações da 
identidade nordestina 
nos filmes O pagador 
de promessas (1962) 
e Sargento Getúlio 
(1983). 

Análise interpretativa  Signos da 
nordestinidade, e 
identidade nordestina. 

Kettle 
(2007) 

 

Dissertação 
apresentada ao 
Programa de Pós-
Graduação em 
Música, da 
Universidade 
Federal do rio de 
Janeiro (UFRJ). 

A atuação do maestro 
na produção 
operística uma 
demonstração prática 
através da montagem 
de O pagador de 
promessas – ópera 
em dois atos de 
Eduardo Escalante. 

Análise prático-
teórica, e pesquisa 
bibliográfica. 

Repertório operístico, e 
procedimentos de 
atuação de um regente. 
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Silva 
(2009) 

Dissertação 
apresentada ao 
Programa de Pós-
Graduação em 
Letras da 
Universidade 
Federal da Paraíba 
(UFP). 

O pagador de 
promessas: um 
drama trágico em 
tempos modernos. 

Análise crítica e 
interpretativa da 
dramaturgia de Dias 
Gomes. 

A tragédia na tradição 
filosófica e literária, 
considerando as 
formulações de 
Aristóteles e suas 
orientações sobre as 
tragédias gregas na 
Poética. 

Pinheiro 
(2010) 

Dissertação 
apresentada ao 
Programa de Pós-
Graduação em 
Letras da 
Universidade 
Federal da Paraíba 
(UFP). 

O pagador de 
promessas: 
dramaticidade e 
tragicidade, da 
literatura ao cinema. 

Análise interpretativa 
e comparativa do 
drama de Dias 
Gomes e sua 
adaptação 
cinematográfica. 

Aspectos trágicos e 
dramáticos, e 
peculiaridades da 
linguagem fílmica. 

Santos 
(2012) 

Dissertação 
apresentada ao 
Programa em 
Literatura e 
Interculturalidade do 
Departamento de 
Letras e Artes da 
Universidade 
Estadual da Paraíba 
(UFP). 

O pagador de 
promessas no 
contexto do 
drama/teatro 
brasileiro moderno: 
discussão sobre a 
tragédia nacional 
popular. 

Análise interpretativa 
e revisão histórico-
crítica em torno do 
teatro/drama 
brasileiro moderno. 

Teatro/drama moderno 
e paradigma aristotélico 
da tragédia. 

Nicodem 
(2013) 

Tese apresentada ao 
Programa de Pós-
Graduação em 
Educação, da 
Universidade 
Estadual de Maringá 
(UEM). 

A obra literária vai ao 
cinema: um estudo 
da prática docente 
em literatura 
brasileira. 

Pesquisa-ação, 
aplicação e análise de 
questionários. 

O uso de mídia 
cinematográfica como 
estratégia para o 
incentivo à leitura de 
obras literárias. 

Gomes 
(2014) 

Tese apresentada ao 
Curso de Pós-
Graduação em 
Letras, da 
Universidade 
Federal da Paraíba 
(UFP). 

Alegorias do Estado 
Autoritário em O 
pagador de 
promessas e em O 
santo inquérito. 

Pesquisa 
bibliográfica. 

As estratégias de 
resistência estética 
alegórica. 

Pezatto 
(2014) 

Dissertação 
apresentada ao 
Programa de Pós-
Graduação Strictu 
Sensu em Estudos da 
Linguagem, da 
Universidade 
Estadual de 
Londrina (UEL). 

Correferência e 
Deixês: Operadores 
da manutenção 
dialógica de textos 
dramáticos. 

Coleta de ocorrências 
dos elementos 
estudados e 
interpretação dos 
itens investigados. 

Elementos referências e 
dêiticos. 

Ramos 
(2014) 

Tese apresentada ao 
Instituto de Artes, da 
Universidade 
Estadual de 
Campinas 
(UNICAMP). 

Oswaldo Massaini: 
um produtor na 
história do cinema 
brasileiro. 

Pesquisa 
bibliográfica  

História do cinema 
brasileiro e a trajetória 
de Oswaldo Massaini. 

Brito 
(2015) 

Tese apresentada ao 
Programa de Pós-
Graduação Strictu 
Sensu em Literatura 
e Cultura, da 

Falsos mitos e heróis 
vencidos em O 
pagador de 
promessas e O bem 

Pesquisa 
bibliográfica e 
análise comparativa. 

Mitos, imagens e 
símbolos no teatro e no 
cinema, e processo de 
adaptação do texto 
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Universidade 
Federal da Bahia 
(UFBA). 

amado: do texto 
dramático para a tela. 

dramático para o 
cinema. 

Nazareth 
(2015) 

Dissertação 
apresentada ao 
Programa de Pós-
Graduação Strictu 
Sensu em Estudos 
Literários, da 
Universidade do 
Estado do Mato 
Grosso (UEMT). 

Misticismo e 
religiosidade em O 
pagador de 
promessas, de Dias 
Gomes. 

Pesquisa 
bibliográfica. 

Moderno teatro 
brasileiro, misticismo e 
religiosidade. 

Sobral 
(2016) 

Dissertação 
apresentada ao 
Programa de Pós-
Graduação em 
Geografia, da 
Pontifícia 
Universidade 
Católica de São 
Paulo (PUC-SP). 

A investigação da 
geografia fílmica a 
partir do 
ordenamento tópico 
no cinema. 

Análise geográfica 
do cinema. 

Geograficidade e 
técnicas de filmagem. 

 

 A pesquisa proposta por esta dissertação se difere das demais já realizadas na medida 

em que direciona seus estudos para a análise dos discursos, ou melhor, das interações 

comunicativas que constroem o conflito na obra a partir dos pressupostos da Análise do 

Discurso Ecológica, além da escolha do filme como objeto para a análise, e não da obra literária, 

como ocorreu com as já citadas dissertações.  

O filme “O pagador de promessas” (1962) é uma adaptação da obra literária homônima 

escrita por Dias Gomes, em 1960, e dirigido por Anselmo Duarte. Foi a primeira obra 

cinematográfica brasileira a concorrer ao Oscar, na categoria de melhor filme estrangeiro, 

porém, não levou a estatueta, dada a uma produção francesa denominada “Sempre aos 

domingos”. Contudo, o filme foi premiado em vários outros festivais, conquistando a Palma de 

Ouro de melhor longa-metragem em Cannes, um dos mais prestigiados festivais de arte. Dessa 

maneira, podemos perceber que o filme teve uma grande repercussão não somente no Brasil 

como também no exterior, o que contribuiu para que ele pudesse cumprir seu objetivo político-

social de denunciar e criticar as manifestações de preconceito ocorridas naquela época. Estas, 

como já dito, não diferem muito das que acontecem na atualidade. 

O filme “O pagador de promessas” retrata a história do embate ideológico entre padre 

Olavo (representado por Dionísio Azevedo) e o protagonista Zé do Burro (representado por 

Leonardo Villar). Em síntese, a obra narra a história de Zé do Burro, que faz uma promessa a 

Santa Bárbara para alcançar a cura de seu burro de estimação e, ao conseguir a graça almejada, 

inicia sua jornada. Após caminhar sete léguas ao lado de sua esposa (representada por Glória 

Menezes), se depara com a escadaria da Igreja de Santa Bárbara, em Salvador. Na tentativa de 
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pagar sua promessa, narra ao padre que havia feito uma promessa à Santa, em um terreiro de 

candomblé, na qual prometia que, caso seu burro de estimação se curasse, ele carregaria uma 

cruz tão pesada quanto a de Cristo até a Igreja de Santa Bárbara, ademais de dividir suas terras 

igualmente com os demais lavradores da região. Entretanto, o padre não permite a entrada de 

Zé do Burro na igreja, por sua promessa ter sido realizada em um terreiro de candomblé. Zé 

tenta insistir, mas a polícia é chamada ao local e tem início um embate entre ela e os capoeiristas 

que buscam defender o protagonista. No meio da confusão, Zé é atingido por um tiro e seu 

corpo é levado sobre a cruz para dentro da igreja. 

Assim, este trabalho defende a hipótese de que o sofrimento em suas esferas natural, 

mental e social é causado pelas disjunções culturais e pela não aceitação da diversidade, 

decorrentes da intolerância religiosa, o que pode ser atestado pelas análises das interações 

comunicativas dos recursos fílmicos.  

Para provar a hipótese, o objetivo desta pesquisa é o de demonstrar como a intolerância 

religiosa conduz ao sofrimento em seus âmbitos natural, mental e social, via mitos e símbolos 

tralhados na obra. Para tanto, foram estabelecidos quatro objetivos específicos: 

• Descrever e analisar os três tipos de sofrimento (mental, social e natural) representados na

obra fílmica “O pagador de promessas”, na perspectiva da ADE.

• Averiguar o mito diretivo da obra por meio da mitodologia da Antropologia do Imaginário.

• Destacar os procedimentos da atividade fílmica e da linguagem cinematográfica que nos

auxiliam na compreensão dos sentidos construídos pelas técnicas, as imagens, a composição

e a sequência de cenas, entre outros.

• Evidenciar os tipos de interações que tem como pano de fundo os conflitos a partir dos

pressupostos da análise do discurso ecológica, buscando propor atitudes realizáveis e que

tragam equilíbrio à história narrada no filme “O pagador de promessas”.

Para isso, recorremos, como norteador desta pesquisa, o estudo dos fundamentos da 

análise fílmica, abordada por Gérard Betton na Estética do Cinema (1987), e por Marcel Martin 

no livro A linguagem cinematográfica (2005), os pressupostos teóricos da Antropologia do 

Imaginário, postulados por Durand em As Estruturas Antropológicas do Imaginário (1997), e 

também aos conceitos da Análise do Discurso Ecológica, trabalhados por Couto, nas obras 

Ecolingüística: estudo das relações entre língua e meio ambiente (2007) e O paradigma 

ecológico para as ciências da linguagem: ensaios ecolinguísticos clássicos e contemporâneos 
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(2016), ainda nos alicerçamos no livro Análise do Discurso Ecológica (2015) proposta por 

Couto; Nenoki do Couto; Borges. 

A Análise do Discurso Ecológica está inserida no contexto da linguística ecossistêmica, 

vertente da ecolinguística praticada no Brasil. A ADE baseia-se em uma visão ecológica do 

mundo (VEM), que se define “pela busca por ressaltar a diversidade, a cooperação, a harmonia 

e a tolerância como formas de bem-estar e bem conviver em comunidade, negando a 

centralidade dos poderes que venham assujeitar, explorar, discriminar ou oprimir” 

(NOWOGRODZKI, 2017, p. 90). Assim, a ADE busca encontrar caminhos que reduzam o 

sofrimento e primem pela manutenção da vida.  

Como a ADE é a aplicação da linguística ecossistêmica, ela utiliza os mesmos 

pressupostos teóricos da ecologia biológica, empregando-os de forma não metafórica. Esses 

conceitos são os de ecossistema, adaptação, evolução, diversidade, abertura, holismo, interação 

comunicativa e comunhão.  

O ecossistema é um conceito basilar tanto na ecologia quanto na análise do discurso 

ecológica. Quando aplicado à língua, temos o Ecossistema Integral da Língua (EIL), que é 

formado pelo Povo (P), pelo Território (T) e pela Língua (L), havendo uma inter-relação entre 

esses três elementos do EIL. Para que haja L, é necessário que exista um P, cujos membros 

vivam e convivam em um T (COUTO, 2007). Portanto, tanto a linguística ecossistêmica quanto 

a análise do discurso ecológica têm como base o EL e também os ecossistemas integrantes, 

sendo eles: ecossistema social da língua, ecossistema mental da língua e ecossistema natural da 

língua. 

O ecossistema mental é composto pela infraestrutura cerebral e pelas conexões neurais 

que operam a partir da aquisição, do armazenamento e do processamento da linguagem. Por 

sua vez, o ecossistema natural é constituído pelo exterior da linguagem, que inclui não só o 

território, mas também outros elementos da natureza. Por fim, o ecossistema social é constituído 

pelo próprio P, organizado socialmente (COUTO, 2007).  

Um conceito fundamental para o estudo aqui proposto é o de ideologia da vida ou 

ideologia ecológica, cujo principal objetivo é a preservação da vida. Essa ideologia não é 

antropocêntrica, mas sim biocêntrica e, por isso, valoriza a vida de todas as espécies que 

compõem o ecossistema. Nesse sentido, valorizando a vida, valoriza-se também a diversidade, 

considerada importante para o fortalecimento do ecossistema, no qual as relações se dão em 

rede, e não verticalizadas. Dessa maneira, ao nos depararmos com o filme em análise, 

percebemos a desvalorização da diversidade cultural, que é uma das causas para a segregação 

entre indivíduos. A Análise do Discurso Ecológica, além de tentar entender esses conflitos 
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através dos estudos da interação comunicativa, busca caminhos para reduzi-los ou saná-los, 

amenizando o sofrimento, quando possível, e buscando maneiras de exaltar a manutenção da 

vida. 

Esta dissertação caracteriza-se pelo paradigma de pesquisa qualitativo. A pesquisa 

qualitativa é um conjunto de atividades interpretativas que, de acordo com Denzin e Lincoln 

(2006, p. 23), analisam “a qualidade das entidades, os processos e significados que não são 

examinados ou medidos experimentalmente”. Esse tipo de pesquisa surgiu da necessidade do 

ser humano de compreender o outro, sendo bastante utilizada em ciências humanas como a 

Linguística, a Filosofia, a Antropologia, a Sociologia, uentre outros. Além disso, faz uso de 

práticas variadas para apreender seu objeto de análise, como afirmam Denzin e Lincoln (2006, 

p. 17): 

 

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e da coleta de uma variedade 
de materiais empíricos – estudo de caso; entrevistas; artefatos; textos e 
produções culturais; textos observacionais, históricos, interativos e visuais – 
que descrevem momentos e significados rotineiros e problemáticos na vida 
dos indivíduos. Portanto, os pesquisadores dessa área utilizam uma ampla 
variedade de práticas interpretativas interligadas, na esperança de sempre 
conseguir compreender melhor o assunto que está ao seu alcance. 

 

Ancorados no conceito supracitado de pesquisa qualitativa, asseveramos que o presente 

trabalho se filia a esse tipo de pesquisa, que se efetua pela observação e pelo estudo de um 

documento, levando em conta que documento é todo objeto no qual o ser humano deixa suas 

impressões. Bell (2008, p. 109) explica que a pesquisa qualitativa possibilita “envolver a análise 

de fotografias, filmes, vídeos, slides e outras fontes não-escritas todas podendo ser classificadas 

como documento”. Nessa perspectiva, um texto audiovisual, como o filme “O Pagador de 

promessas” (1962), é considerado um documento. Dessa maneira, essa opção metodológica é a 

que melhor se adequa aos pressupostos da Análise do Discurso Ecológica. 

A Análise do Discurso Ecológica, apesar de ter metodologia própria, que apresenta 

vários procedimentos de análise, postulada por Couto e Albuquerque (2013), também é 

ecometodológica, uma vez que se baseia na multimetodologia caracterizada pelo uso de 

inúmeros métodos, de várias ciências, para realizar a análise de um mesmo objeto de estudo. 

As principais categorias de análise observadas pelo pesquisador da ADE são: a endoecologia e 

a exoecologia; a ecologia da interação comunicativa (EIC) e os atos de interação comunicativa 

(AIC); as regras interacionais e as regras sistêmicas; os três ecossistemas da língua (social, 

mental e natural); os três elementos da ecologia fundamental da língua (L-P-T). 
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Partindo dos pressupostos antes apontados, podemos constatar a vantagem da análise de 

acordo com a Análise do Discurso Ecológica, pois esta observa o objeto de forma abrangente, 

não analisando somente o ecossistema social, mas também o mental e o natural, procurando 

compreender o processo de formação das interações comunicativas, das quais o discurso é 

resultado.  

Essa característica é de suma importância para esta pesquisa, já que nos permite analisar, 

no filme “O pagador de promessas” (1962), as interações que levaram a construção dos 

discursos religiosos. Assim, é um procedimento de análise interpretativo e descritivo, que busca 

estudar a obra fílmica “O pagador de promessas” de modo amplo, apreendendo a realidade de 

forma holística e, posteriormente, na fase interpretativa, tendo como base as categorias de 

análise: adaptação, diversidade, porosidade dentre outras. 

Para analisarmos as imagens adotamos a mitodologia, da Antropologia do Imaginário, 

que oferece um método específico para mapear os mitos, a mitocrítica, que nos permite 

identificar temas míticos essenciais à história que é composta por mitemas, menor unidade 

redundante do mito, que podem se ocultar exigindo do leitor uma maior atenção para resgatá-

los no interior do texto ou podem ser percebidos mais facilmente por estarem explícitos no texto 

se aproximando muito do tema trabalhado na narrativa. Em suma, a mitocrítica tem por objetivo 

colocar em relevo na obra o mito que atua subjacente à narrativa. 

Utilizamos também a metodologia de análise audiovisual para compreender, de forma 

holística, os sentidos construídos por técnicas, imagens, composição e sequência de cenas, entre 

outros. Para isso, não nos atemos somente aos diálogos (verbais), mas também fazemos 

referência à linguagem cinematográfica, como a posição das câmeras, os sons, o 

enquadramento, os planos, que são elementos que atribuem e revelam sentidos da história 

narrada pelo filme. Para Vanoye e Goliot-Lété (2009), analisar um filme é também situá-lo em 

um contexto, em uma história. Portanto, é necessário, para esta análise, reexaminá-lo 

constantemente, observando seu funcionamento, os sentidos e as suas contribuições para a 

sociedade. 

Os capítulos desta dissertação estão organizados de forma a permitir que o leitor 

compreenda os discursos expressos pelo filme “O pagador de promessas” no âmbito da Análise 

do Discurso Ecológica. Desse modo, com base nos objetivos propostos, nos aportes teóricos e 

metodológicos utilizados para esta pesquisa e, também, na história retratada na obra fílmica, 

estabelecemos a estrutura deste estudo. 

No primeiro capítulo, apresentamos o arcabouço teórico no qual nos assentamos para 

empreender o estudo das interações comunicativas do discurso baiano retratado pelo corpus em 
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análise, a saber, a Análise do Discurso Ecológica. Para tanto, destacamos os conceitos basilares 

da ADE, que nos auxiliarão no estudo das interações no ecossistema retratado pela obra fílmica 

e também para recomendar atitudes realizáveis para o equilíbrio desse ecossistema. Para isso, 

recorremos a autores como Hildo Honório do Couto (2007, 2012, 2013, 2014), Elza Kioko 

Nakayama Nenoki do Couto (2012, 2013), entre outros. 

No capítulo dois são abordados os aspectos religiosos da obra, com vista a apresentar 

aspectos gerais e comuns das estruturas religiosas e, também, aspectos específicos do 

catolicismo e do candomblé, além de apresentar teologias que estão em consonância com os 

princípios da ADE de valorização da vida e do não sofrimento. Para isso, nos apoiamos nos 

postulados de Cotrim (2013), Amado (1992), Bastide (1973, 1989, 2001), Eliade (1993, 2013) 

e Boff (1998). 

No terceiro capítulo, realizamos um percurso pela cinematografia de Anselmo Duarte, 

apresentando o movimento Cinema Novo, que faz parte do cenário de construção do filme em 

análise, observamos, também, as opiniões críticas sobre O Pagador de Promessas, tudo isso 

com intuito de compreender as influências externas que contribuíram para a narrativa fílmica. 

Além disso, nos debruçamos sobre a linguagem cinematográfica explicitando os recursos de 

composição do filme, para que possamos entender os processos de criação de sentidos no filme. 

Ainda no intuito de compreender o processo gerador de sentido na obra fazemos uma síntese 

dos postulados de Durand sobre a Antropologia do imaginário, que nos permitirá analisar o 

mito diretivo através das imagens e suas simbologias. Norteamos o nosso percurso em autores 

como Rocha (2003), Merten (2004), Bretton (1987), Martin (2005) e Durand (1997). 

No capítulo quatro, analisamos as construções mítico-simbólicas que compõem o 

ecossistema mental da língua no todo sistêmico que é o filme. E também, averiguamos os 

discursos e as práticas, com base na Análise do Discurso Ecológica, procurando demonstrar de 

que forma a intolerância religiosa direciona o sofrimento, em suas vertentes natural, mental e 

social. Para isso, nos alicerçamos em autores como Durand (1997), Chervalier e Gheerbrant 

(2015), Bretton (1987), Couto (2007, 2012, 2013, 2014) e Couto (2012, 2013). 

Portanto, este estudo pretende analisar e descrever as interações comunicativas aliadas 

aos recursos fílmicos que constituem os discursos de intolerância na obra fílmica, buscando 

contribuir para ampliar os estudos sobre a interação comunicativa e a importância da relação 

entre signos linguísticos e signos imagéticos na construção e intensificação dos sentidos no 

discurso. E ainda em consonância com a ADE, este trabalho enfatiza o valor da diversidade de 

estudos que contribuem para a compreensão dos fenômenos da linguagem, defendendo o 
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respeito à diversidade cultural, religiosa como uma das manifestações do ecossistema cultural 

do Brasil. 
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1 PEREGRINAÇÃO: PERCORRENDO O CAMINHO DA ANÁLISE DO DISCURSO 

ECOLÓGICA 

 

“O desafio da complexidade nos faz renunciar para sempre 
ao mito da elucidação total do universo, mas nos encoraja a 

prosseguir na aventura do conhecimento que é o diálogo 

com o universo.” 

Edgar Morin 

 

A preocupação com o meio ambiente ganhou, na atualidade, uma grande ênfase, em 

razão da constatação dos variados problemas globais que estão causando a depredação da 

biosfera e colocando em risco de extinção toda forma de vida, sendo este um dos assuntos mais 

discutidos. Busca-se, com essas discussões, propor soluções realizáveis para os problemas 

ecológicos da contemporaneidade. Contudo, para a resolução destes, é necessária uma mudança 

de paradigma que torne possível transpor as ações isoladas, pois, como afirma Capra (2006, p. 

23), “são problemas sistêmicos, o que significa que estão interligados e são interdependentes”. 

Nesse sentido, faz-se essencial adotar um paradigma holístico, que tem seu pontapé inicial no 

todo. 

Da metade do século XX em diante, deu-se início a várias conferências mundiais em 

prol da preservação do meio ambiente e da erradicação dos fatores que intensificam os danos 

na biosfera. Esse contexto caucionou a eclosão de estudos de inúmeras vertentes, que 

abordavam os problemas ambientais. No campo da Ecologia, surgiram algumas ramificações, 

como a Ecologia Social e a Ecologia Profunda, que não compreendiam o universo como um 

conjunto de fatores isolados, mas como uma rede de fenômenos conectados (CAPRA, 2006). 

Esse cenário propiciou a emergência do pensamento ecológico, que tenciona novas 

formas de compreender o mundo. Os fundamentos desse pensamento surgem da definição de 

Ecologia postulada por Haeckel (apud GARNER, 2005, p. 56), que entende a ecologia como a  

 
“totalidade das relações dos organismos com o mundo externo em geral, com as 
condições orgânicas de existência [...] as relações mútuas de todos os organismos que 
vivem no mesmo lugar, sua adaptação ao meio ambiente ao redor deles, as 
transformações provocadas pela sua luta pela existência”. 

 
Pautado nesse conceito, Garner (2015) apresenta as quatro principais características do 

pensamento ecológico, a saber: fenômenos holísticos, fenômenos dinâmicos, fenômenos 

interativos e fenômenos situados. O primeiro diz respeito à totalidade das relações dos 

organismos com o mundo, visto que, ao invés de entidades isoladas, compreende-se o mundo a 

partir de sua integralidade e complexidade. O segundo concebe o mundo como um sistema 
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dinâmico, composto por várias partes fluídas e sistemicamente integradas. Já o terceiro se 

debruça sobre as relações mútuas estabelecidas entre todos os organismos que compõem o 

ecossistema. Por fim, o quarto fenômeno busca situar as relações do organismo com o mundo, 

trazendo-as à luz não sobre os fatos ocorridos, e sim sobre os contextos que lhe deram origem. 

Essa maneira de perceber o mundo proposta pelo pensamento ecológico originou 

inúmeros tipos de estudos de base ecológica, como a Geografia Ambiental, a Ecoantropologia 

ou Antropologia Ambiental, a Ecossociologia ou Sociologia Ambiental, a Ecopsicologia ou 

Psicologia Ambiental, a Ecologia Profunda ou Ecosofia, a Ecolinguística ou Ecologia da 

Língua, dentre outros. 

Na Linguística, essa relação entre ecologia e língua teve início com Haugen, em uma 

publicação de 1972, intitulada A ecologia da linguagem, da qual se originou a Ecolinguística, 

que, por sua vez, busca aplicar conceitos próprios da ecologia aos estudos linguísticos 

(COUTO, 2007). No Brasil, mais especificamente no eixo Goiânia-Brasília, surgiu uma nova 

vertente de estudos linguísticos de base ecológica, denominada “Linguística Ecossistêmica”, 

que, diferentemente da Ecolinguística tradicional, aborda os conceitos ecológicos de forma não 

metafórica, mas como próprios à linguagem. Nesse sentido, a Linguística Ecossistêmica é uma 

disciplina da Macroecologia que estuda os fenômenos linguísticos.  

O cerne da Linguística Ecossistêmica, como o próprio nome diz, é o ecossistema. Dessa 

maneira, ela tenciona estudar as interações que ocorrem no interior do ecossistema linguístico 

em estudo. Essa vertente deu origem a uma nova, batizada de Linguística Ecossistêmica Crítica 

ou Análise do Discurso Ecológica, que estuda os discursos com base em uma visão ecológica 

de mundo, entendida como holística por partir do todo para compreender as partes (COUTO; 

COUTO; BORGES, 2015). Na ADE, prima-se pelo respeito à vida e a toda a diversidade que 

compõe o ecossistema, seja animada ou inanimada, além de lutar de forma pacífica contra o 

sofrimento em todos os seus níveis (COUTO; COUTO; BORGES, 2015). 

Além das disciplinas ecológicas supracitadas, a ADE, por estar voltada para a análise 

do discurso, sofre forte influência também das Análises do Discurso em geral, com mais ênfase 

na Análise do Discurso Positiva, vertente postulada por James R. Martin e que propõe analisar 

os discursos sempre buscando observar o lado positivo de cada questão. Além dessas teorias, a 

Análise do Discurso Ecológica também se ancora na filosofia do Taoísmo e no exemplo de vida 

de Gandhi. O primeiro prega a complementaridade ao invés do antagonismo, buscando sempre 

a harmonia; no segundo, há um exemplo de luta pacífica, que é um dos ideais da ADE. 

Todas essas teorias e filosofias preparam caminho para a Análise do Discurso Ecológica. 

Nesse sentindo, adentramos com mais especificidade nesse percurso que nos leva à ADE, 
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começando pela compreensão da Ecologia e dos conceitos que compõem o cerne de seus 

estudos. 

 

1.1 Ecologia 

 
O termo ecologia foi utilizado pela primeira vez em 1869, por Ernets Haeckel, porém, 

o interesse do homem para com o meio ambiente é muito mais antigo, pois, nos estudos de 

Sócrates e Hipócrates, dentre outros pensadores da Antiguidade, já se encontram resíduos de 

temas de caráter ecológico. Embora a ideia já se encontrasse no âmbito social, a ecologia passou 

a ser estudada sistematicamente a partir das pesquisas de Haeckel, em 1900, que possibilitaram 

o surgimento da ciência da ecologia, definida por ele como: 

 

A ciência das relações do organismo com o mundo externo envolvente, em que 
podemos englobar, em um sentido geral, todas as condições de existência. Essas 
condições são em parte de natureza orgânica, em parte inorgânica. Tanto estas quanto 
aquelas são, como mostramos anteriormente, da maior importância para a forma dos 
organismos, pois elas os obrigam a se adaptarem. Às condições de existência 
inorgânicas, às quais cada organismo tem que se adaptar, pertencem antes de mais 
nada às propriedades físicas e químicas de um lugar, o clima (luz, calor, relações de 
umidade e de eletricidade da atmosfera), os nutrientes inorgânicos, as condições da 
água e do solo etc. Como condições de existência orgânicas encaramos a totalidade 
das relações do organismo com todos os outros organismos com os quais ele entra em 
contato, a maioria dos quais o influencia de modo favorável ou desfavorável, 
respectivamente. Cada organismo tem entre os amigos e inimigos aqueles que 
favorecem sua existência e aqueles que a prejudicam. Os organismos que servem de 
alimento para outros, ou que vivem neles como parasitas, também pertencem a esta 
categoria de condições de existência. (HAECKEL apud COUTO, 2007, p. 25). 

 

Em síntese, podemos afirmar, com base no texto supracitado, que a Ecologia é a ciência 

das inter-relações que ocorrem entre organismos vivos, e entre os organismos e seu meio 

ambiente. Odum (2004, p. 4) a define, também, como parte da biologia que se ocupa do grupo 

de organismos e processos que ocorrem no meio ambiente, ou seja, o estudo da estrutura e do 

funcionamento da natureza. Ademais, a Ecologia é multidisciplinar, uma vez que, além de 

utilizar-se dos conhecimentos da biologia, utiliza-se também dos da física, da química, além 

dos conhecimentos das ciências econômicas e sociais. 

Em quadro de Eugene Odum (2004, p. 5), tem-se os componentes estudados pelas 

ciências biológicas e em qual posição a Ecologia se encontra nesses estudos: 
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Figura 1 – Componentes estudados pelas ciências biológicas 

 
Fonte: Odum (2004, p. 5). 

 

Dessa maneira, no contexto das ciências biológicas, a Ecologia aborda a parte direita do 

quadro, focalizando os sistemas de organismos, os sistemas de populações e os ecossistemas, 

uma vez que se ocupa das inter-relações que neles ocorrem. Dessa forma, ela estuda a estrutura 

e o funcionamento da natureza. 

Para uma exposição mais clara dos estudos da Ecologia, iniciaremos pelos conceitos 

basilares tanto na Ecolinguística quanto na Análise do Discurso Ecológica. O conceito central 

da Ecologia é o de ecossistema, vocábulo definido pelo dicionário Aurélio (FERREIRA, 2008) 

como “sistema que inclui os seres vivos e o ambiente, com suas características físico-químicas 

e as inter-relações entre ambos”. O termo ecossistema foi proposto por Tansley (1935), em 

artigo cujo o objetivo era debater, com os demais estudiosos, outros conceitos da Ecologia, 

como “comunidade biótica” e “organismos complexos”, dentre outros que, para ele, eram 

menos necessários (COUTO, 2007). A partir disso, Couto (2007, p. 26) define o ecossistema 

como o “conjunto formado pelos seres vivos e seus meios ambientes, considerados como um 

todo”. Ademais, esse autor afirma que os ecossistemas não são estanques e podem variar de 

tamanho. Ele corrobora com Tansley, para quem o ecossistema “pode ir do universo como um 

todo até ao átomo” e, além disso, “eles se sobrepõe, se imbricam e interagem uns com os outros” 

(TANSLEY apud COUTO, 2007, p. 26). 

Outro conceito importante é o de comunidade biológica, ou seja, o conjunto formado 

por todos os seres vivos que convivem em determinado território (COUTO, 2007). Essa 

comunidade inclui também os fatores abióticos que constituem o lugar habitado pelos seres 

vivos, denominado habitat. O nicho ecológico ocupa-se do modo de vida de uma espécie, ou 

seja, do papel que ela desempenha no ecossistema e, dessa maneira, podemos dizer que o habitat 

é o endereço do organismo e o nicho ecológico sua profissão (COUTO, 2007). 

Existe, também, o conceito de população, compreendida pela Ecologia como “um 

conjunto de organismos da mesma espécie ocupando um dado espaço” (ODUM, 2004, p. 257), 
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ou seja, “trata-se de grupos de organismos da mesma espécie que convivem em determinado 

território e que cooperam entre si, formando um todo relativamente coeso” (COUTO, 2007, p. 

27).  

Um dos conceitos mais relevantes da Ecologia diz respeito às inter-relações ou 

interações. As inter-relações tratam de todo e qualquer tipo de interação entre indivíduos de 

uma comunidade, tanto as ocorridas de forma intraespecífica (que se dão entre seres vivos de 

uma mesma espécie) quanto as interespecíficas (entre seres de espécies diferentes). Além disso, 

podem ser classificadas como harmônicas e desarmônicas. Portanto, se tratam de uma das 

principais características do ecossistema, pois, para que ele exista, é indispensável que os seres 

que o compõem interajam entre si e com o meio ambiente que o cerca. É sobre a compreensão 

de como essas relações ocorrem que os estudos da Ecologia se ocupam. 

O conceito de holismo foi postulado pelo biólogo sul-africano Jan Christiaan Smuts 

(1870-1950), no livro Holism and evolution, em 1926. O holismo é um novo tipo de percepção 

científica, no qual – enquanto a ciência clássica pautava seus estudos das partes para o todo – 

parte-se, na ciência moderna, do todo para as partes. Capra (2002, p. 81) assim se pronuncia 

sobre essa questão: “enquanto na mecânica clássica, as propriedades e o comportamento das 

partes determinam as propriedades e o comportamento do todo, a situação na mecânica quântica 

é inversa: é o todo que determina o comportamento das partes”. Assim, para o holismo, para 

que se entenda uma parte é necessário que os estudos se iniciem pelo todo.  

Outro conceito basilar é a adaptação que é extremamente importante para a homeostase 

do ecossistema. Os organismos estão sempre se adaptando ao meio ambiente em que vivem, 

pois os que não se adaptam tendem a se extinguir. O meio ambiente está sempre mudando e, 

para que os seres continuem inseridos nele, eles precisam se adaptar a essas novas condições. 

Essas mudanças surgem com o intuito de manter o equilíbrio no ecossistema, como asseverado 

por Couto (2007, p. 32), “sempre que houver alteração em determinado ponto da teia de 

relações, algum tipo de alteração ocorrerá com o objetivo de manter a integridade do todo. 

Nesse caso, é a morte que garante a continuidade da vida; é o predador que garante a 

sobrevivência da presa.” 

Desse modo, adaptação e evolução caminham juntas, pois adaptar-se é evoluir. O 

ecossistema está sempre evoluindo devido ao seu caráter dinâmico. Alguns autores têm 

preferência por utilizar termos como “transformação” no lugar de evolução, já que esta traz, em 

sua carga semântica, a ideia de mudança para melhor, porém, não é sempre que essas 

transformações trazem benefícios. Em Couto esse termo é preservado, porque ele o utiliza para 

indicar os rearranjos que ocorrem no meio ambiente, causados por essa característica dinâmica 
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e evolutiva. Para Couto (2015a, p. 40), a evolução “tem muito a ver com adaptação. Adaptar-

se é evoluir, evoluir é adaptar-se. O nascimento, envelhecimento e morte de um organismo ou 

de uma espécie é evolução que não tem uma teleologia. Ela se dá ao acaso, mesmo que no 

sentido da teoria do caos.”  O que invalida a falsa ideia de que evoluir significa aperfeiçoar, 

avançar, progredir. Essa concepção distorce, inclusive os postulados de Darwin sobre a 

evolução, uma vez que ele afirma que o indivíduo evolui para adaptar-se. 

O conceito de porosidade nos estudos do ecossistema é imprescindível, pois o 

ecossistema é poroso, difuso e fluído. Ao observar suas características, notamos que não há 

uma linha limite entre cada ecossistema e, por não haver uma delimitação prévia, cabe ao 

observador limitar o ecossistema que irá estudar. Contudo, mesmo depois de este ter sido 

delimitado pelo observador, ele pode se sobrepor por meio das migrações e também da troca de 

energia entre eles. Em síntese, pode-se afirmar que os ecossistemas não existem de forma 

isolada e, ainda, que eles interferem uns nos outros. De acordo com Couto (2007, p. 34), “os 

ecossistemas, mesmo após assim delimitados pelo observador, se imbricam uns nos outros, 

havendo migrações de organismos entre eles, troca de matéria e energia, de modo que é difícil, 

se não impossível, dizer-se onde termina um ecossistema e onde começa outro.” 

De igual importância ao conceito de porosidade está o de diversidade, que diz respeito 

à ampla variedade de espécies de organismos que compõem o ecossistema. A Ecologia entende 

que todo ser tem um papel no ecossistema e sem ele o ecossistema perderia o equilíbrio. Mesmo 

que os humanos não percebam sua importância, na perspectiva da natureza ela tem uma função. 

Isto é, “a presença de um predador pressupõe a da presa, e ambos são necessários para o 

equilíbrio do sistema. Afinal sem o grande não há o pequeno, sem o fraco não há o forte, sem 

o feio não há o bonito” (COUTO, 2007, p. 34). 

A Ecologia tradicional tende a atribuir uma supremacia aos seres humanos, colocando-

os em posição de destaque e superioridade em relação aos demais seres do ecossistema. Essa 

visão antropocêntrica da Ecologia tradicional, em que o homem está no topo da cadeia 

alimentar, vem sendo debatida e classificada como uma ecologia rasa (LOVATO et al., 2011). 

Em razão disso, surgiram outros tipos de Ecologia, como a Ecologia Social e sua ramificação, 

a Ecologia Profunda.  

 

1.1.1 Ecologia Social e Ecologia Profunda 

 

A Ecologia Social foi postulada por Murray Bookchin e apregoa que os grandes 

problemas ambientais são resultado das ações da sociedade. Nessa perspectiva, a primeira causa 
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dessa problemática está na mente humana, que enaltece a dominação. Segundo Bookchin, a 

dominação do homem por seu igual acarretou na dominação do homem sobre a natureza. Essa 

noção de soberania do ser humano sobre a natureza gerou o uso desenfreado dos recursos 

naturais, que desencadeou a crise ambiental tão abordada na atualidade. Em coro a Bookchin2 

(s/d): 

 

Aos enormes problemas sistêmicos criados por essa ordem social devemos agregar os 
enormes problemas sistêmicos criados pela mentalidade que começou a se 
desenvolver muito antes do nascimento do capitalismo e que foi completamente 
absorvida por ele. Refiro-me a mentalidade estruturada em termos da hierarquia e 
domínio, na qual a dominação do homem pelo homem deu origem a concepção de 
que dominar a natureza fosse o destino e inclusive a necessidade da humanidade. 
 

Com a percepção da problemática, a Ecologia Social propôs a instauração de uma 

“sociedade ecológica”, na qual não haveria hierarquias e nem diferenças sociais, e, logo, o 

homem não dominaria outros homens e, tampouco, a natureza. Para que isso ocorra, de acordo 

com Bookchin, é necessário implantar um novo modelo econômico e uma sociedade 

anarcocomunista, que proporcionaria uma sociedade mais justa e igualitária, que seria 

alicerçada em valores éticos, que visam o equilíbrio dos seres humanos com a natureza. 

Mesmo não compreendendo o ser humano como ser superior no ecossistema, a Ecologia 

Social entende que ele não é um mero integrante da natureza, pois é portador de um fator 

preponderante: a racionalidade. Como seres pensantes, teriam de contribuir ativamente para a 

evolução biótica, isto é, aproveitando o privilégio da racionalidade em prol da natureza, 

promovendo ações e intervenções que contribuam de forma benéfica para o meio ambiente. 

No campo da Ecologia Social surge a Ecologia Profunda, que seria sua vertente mais 

radical. Ela foi postulada na década de 1970, por Arne Naess, como uma solução aos problemas 

da Ecologia Tradicional, que se preocupa somente com problemas como o efeito estufa, a 

poluição e o esgotamento de recursos. A Ecologia Profunda surge da necessidade de se 

apresentarem novos paradigmas ecológicos, que incitem uma nova compreensão da 

complexidade ecológica, que rompa com essa forma simplista e superficial da Ecologia 

Tradicional, trocando as lentes de percepção para encarar o meio ambiente. 

Nessa corrente, a preservação do meio ambiente não é importante somente por 

beneficiar os seres humanos, como defende a Ecologia Tradicional, denominada por Naess de 

“Ecologia Rasa”, mas é salutar na manutenção da homeostase do ecossistema. Nesse sentido, é 

                                                           
2 Por uma ecologia Social, Murray Bookchin. Disponível em: 
https://www.nodo50.org/insurgentes/textos/ecosocial/02porumaecosocial.htm.  

https://www.nodo50.org/insurgentes/textos/ecosocial/02porumaecosocial.htm
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preciso respeitar os demais seres, tendo-os como iguais, para que o ecossistema permaneça 

equilibrado. A Ecologia tradicional parte do homem e do seu bem-estar para compreender o 

meio ambiente; por sua vez, a Ecologia Profunda parte da autopreservação do meio ambiente e 

concebe que todos os seres possuem valor intrínseco, isto é, que não se baseia na sua utilidade 

econômica dentro dos princípios capitalistas. Para ela, o ser humano é apenas um dos 

organismos que, em conjunto com outros seres, constituem o ecossistema. Dessa maneira, 

percebe-se que há várias diferenças entre a Ecologia Tradicional e a Ecologia Profunda: 

 

Quadro 2 – Diferenças entre a Ecologia Tradicional e a Ecologia Profunda 

Ecologia Tradicional Ecologia Profunda 
Domínio da natureza Harmonia com a natureza 
Ambiente natural com recursos para os seres 
humanos  

Toda natureza tem valor intrínseco 

Seres humanos são superiores aos demais seres 
vivos  

Igualdade entre as diferentes espécies  

Crescimento econômico e material como base 
para o crescimento humano 

Objetivos materiais a serviço dos objetivos da 
autorrealização 

Crença em amplas reservas de recursos Planeta tem recursos limitados 
Progresso e soluções baseadas em alta 
tecnologia  

Tecnologia apropriada à ciência não dominante 

Consumismo Fazendo o necessário e reciclando 
Comunidade nacional centralizada  Biorregiões e reconhecimento de tradição das 

minorias 
Fonte: Lovato et al. (2011). 
 

Segundo Capra (2006), a Ecologia Profunda é uma percepção do mundo, como vemos 

no Quadro 1, pois possui uma nova maneira de encarar a relação do homem com o meio 

ambiente, um relacionamento que deve ser pautado no respeito, para que o ser humano se sinta 

parte integrante da natureza, e não seu dono, ou seja, esse novo paradigma gera, no homem, um 

senso de pertencimento à natureza. 

A Ecologia Profunda, de Arne Naess (1912-2009), vai à raiz dos problemas, defendendo 

a vida de todos os seres com o máximo de empenho. Esse movimento, segundo Couto (2007), 

é pautado em alguns princípios postulados pelo próprio Arne Naess, em conjunto com George 

Sessions, que eles denominaram de Princípios da Plataforma do Movimento da Ecologia 

Profunda, e está traduzido em Couto (2007, p. 37). Eis os princípios:  

 

1. O bem-estar e o florescimento da vida humana e da não humana sobre a terra têm valor em 

si próprios (sinônimos: valor intrínseco, valor inerente). Esses valores são independentes da 

utilidade do mundo não humano para os próprios humanos. 
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2. A riqueza e a diversidade das formas de vida contribuem para a realização desses valores e 

são valores em si mesmas. 

3. Os humanos não têm nenhum direito de reduzir essa riqueza e diversidade, exceto para 

satisfazer necessidades humanas vitais. 

4. O florescimento da vida humana e das culturas é compatível com uma substancial 

diminuição na população humana. Por sua vez, o da vida não humana exige essa diminuição. 

5. A interferência humana atual no mundo não humano é excessiva e a situação piora 

rapidamente. 

6. As políticas precisam ser mudadas, pois elas afetam estruturas econômicas, tecnológicas e 

ideológicas básicas. O estado de coisas resultante será profundamente diferente do atual.  

7. A mudança ideológica é basicamente a de apreciar a qualidade de vida (manter-se em 

situações de valor intrínseco), não a de adesão a um sempre crescente padrão de vida. Haverá 

uma profunda consciência da diferença entre grande e importante. 

8. Aqueles que subscrevem os pontos precedentes têm a obrigação de tentar implantar, direta 

ou indiretamente, as mudanças necessárias. 

O primeiro princípio diz respeito à defesa da vida em sua totalidade, englobando todos 

os seres animados e inanimados. Dessa forma, parte-se de uma visão ecocêntrica, e não de uma 

antropocêntrica. O segundo princípio aborda o respeito à diversidade, em que todos os seres, 

úteis ou não aos seres humanos, devem ser respeitados. O terceiro princípio assevera que o 

homem não tem direito de reduzir a diversidade que compõe o ecossistema, podendo retirar 

dele somente o necessário para a sobrevivência, assim como os outros seres. O quarto defende 

que o reflorestamento exige uma redução da população humana para que ele se efetive. No 

quinto, Naess afirma que há uma desenfreada interferência do homem sobre o meio ambiente, 

cada dia mais desgastado. O sexto princípio aborda a carência de uma mudança política e 

econômica que exalte a vida, e não a geração de lucros. No sétimo, há uma recomendação que 

nos orienta a abortarmos os valores capitalistas e aderirmos à ideologia de defesa da vida. Por 

fim, o oitavo aconselha seus adeptos a serem propagadores desse novo paradigma e que 

agreguem mais seguidores para essa visão. 

Baseados nesses princípios, percebemos que a Ecologia Profunda não tem como 

objetivo somente descrever situações, mas também prescrever atitudes que levem à homeostase 

do ecossistema. Além desses princípios, como Couto (2014) afirma, Naess e Sessions 

postularam ainda doze tendências sugeridas pela Ecologia Profunda, a saber:  
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1) usar meios simples; 2) anticonsumismo; 3) apreciação das diferenças étnicas e 
culturais; 4) esforço para satisfazer necessidades vitais de preferência a desejos; 5) 
procurar profundidade de experiência de preferências a intensidades; 6) tentativas de 
viver na natureza e promover a comunidade de preferência a sociedade; 7) apreço por 
todas as formas de vida; 8) esforço para proteger ecossistema locais; 9) proteção de 
espécies selvagens em conflito com animais domésticos; 10) agir não violentamente; 
11) preocupação com a situação do terceiro e do quarto mundos e tentativa de evitar 
um padrão de vida excessivamente diferente de e superior ao necessário; 12) apreço 
por estilos de vida que são universalizáveis e não claramente impossíveis de serem 
mantidos sem injustiça para com o próximo e outras espécies. (COUTO, 2014, p. 61). 
 

Por meio desses princípios e tendências, percebe-se que a Ecologia Profunda apresenta 

soluções profícuas para os problemas ecológicos da atualidade. Para que essa crise seja sanada, 

devemos partir dos pressupostos da Ecologia Profunda, vertente que visa reinserir o homem na 

natureza, fazendo com que o paradigma antropocêntrico seja abandonado e que se utilize uma 

concepção ecológica de compreender o mundo.  

Tanto a Ecologia Social quanto a Ecologia Profunda utilizam, de forma basilar, vários 

conceitos da macroecologia, que podem ser estudados por outras teorias. Conceitos como 

holismo, diversidade, interação e ecossistemas nos possibilitam inserir, no campo da Ecologia, 

as disciplinas Linguísticas, que compreendem a língua como interação. Desse pareamento entre 

Ecologia e Linguística nasce uma disciplina chamada de Ecolinguística e suas várias vertentes. 

 

1.2 Ecolinguística e Linguística Ecossistêmica 

 

A Ecolinguística foi inicialmente definida por Haugen como “o estudo das relações entre 

língua e meio ambiente” (COUTO, 2007, p. 19), porém, Couto observou que essa definição 

poderia dar margem a mal-entendidos e a definiu como “o estudo das inter-relações linguísticas 

que se dão no nível social, mental e natural”. Essa relação entre ecologia e linguística foi 

realizada pela primeira vez em Sapir em uma conferência na Associação Antropológica 

Americana, em 1911, e publicada em 1912, na American Antropologist. Sapir defendia que o 

meio ambiente influenciava de forma preponderante o ser humano, intervindo até mesmo na 

linguagem.  

Contudo, o termo Ecolinguística e seu conceito só apareceram décadas depois, com 

Einar Haugen, como já explicado aqui, em seu livro The ecology of language, em 1972. Desde 

então, a Ecolinguística vem crescendo e se ramificando em várias correntes de pesquisa, como 

a Ecolinguística Crítica, a Ecologia Linguística, a Ecologia da Evolução Linguística, a 

Linguística Ecossistêmica, entre outras. 
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A vertente da Ecolinguística praticada no Brasil é a Linguística Ecossistêmica, que 

deriva da Ecologia em sua ontologia; epistemologia e metodologia, porque tem seu núcleo no 

conceito de ecossistema e, em razão disso, é denominada de Linguística Ecossistêmica. Resulta 

assim na apropriação, não metafórica, dos princípios da ecologia biológica para realizar os 

estudos linguísticos. Nesse sentido, ela se insere na macroecologia em pé de igualdade com a 

ecologia biológica, motivo pelo qual também pode ser denominada de Ecologia Linguística. 

É importante ressaltar que a Linguística Ecossistêmica é uma disciplina essencialmente 

ecológica, sendo assim, ela utiliza, literalmente, os conceitos centrais da macroecologia, que 

tem por cerne o ecossistema, como Couto (2014, p. 30) aponta:  

 

Se ela é uma disciplina ecológica devemos começar sua caracterização pela procura 
dos conceitos centrais da macroecologia, entre os quais se sobressai o de ecossistema. 
Na ecologia biológica, ele é a totalidade formada por uma população de organismos 
vivos, seu meio ambiente (habitat, biótopo ou território), bem como as interações que 
se dão tanto dos organismos com o meio quanto das que se dão dos organismos entre 
si. Na ecologia linguística, a população de organismos é o povo (P), o meio ambiente 
(físico) é o território (T) e as interações são a língua (L). O todo formado por povo, 
língua e território é o ecossistema linguístico. Em seu interior, PT constitui o meio 
ambiente da língua. Tanto o ecossistema linguístico como o meio ambiente da língua 
que se encontra em seu seio podem ser natural, mental ou social. 

 

Como elucidado, a Linguística Ecossistêmica analisa as interações verbais produzidas 

por determinado povo, que habita em certo território, ou seja, são as interações que ocorrem no 

interior do ecossistema linguístico. Em vista disso, faz-se indispensável examinar esse conceito 

de forma mais detalhada. Existem quatro ecossistemas linguísticos: o natural, o mental e o 

social, que convergem no ecossistema integral da língua. 

Comecemos pelo ecossistema integral da língua, que é de onde emergem os outros 

ecossistemas mais específicos. Esse ecossistema é formado por um povo (P), que habita um 

território (T) e que formou uma língua e a usa para comunicação, como podemos ver na Figura 

2. No interior desse ecossistema, o meio ambiente fundamental da língua é Po e To, no qual Po 

não representa um conjunto de indivíduos concretos e To não retrata um lugar concreto. Ao 

fazermos essa referência, falamos dessas entidades de forma genérica, não abordando um lugar 

concreto, mas fazendo menção do mundo no seu sentido geral (COUTO, 2016). 
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Figura 2 – Ecossistema integral da língua  

     Po 

 

 

 

   

 

     To------------------------------------- Lo 

        Fonte: Couto (2016, p. 230). 
 

No ecossistema representado na Figura 2, a linha segmentada mostra que as interações 

entre Lo e To não ocorrem de forma direta, mas são mediadas por Po. Logo, é imprescindível 

que, para haver determinada língua, de dado lugar, exista um povo que seja falante dessa língua. 

Portanto, a relação entre língua e território nunca será direta: ela sempre dependerá do povo que 

completa esse ecossistema.  

O ecossistema natural está relacionado aos aspectos físicos da língua. Nele, o povo e o 

território são compreendidos como entidades físicas e a língua é a relação natural entre o povo 

(COUTO, 2013). Nesse sentido, como podemos observar na Figura 3, P1 é encarado como um 

povo concreto (como os Tupinambás), L1 é uma língua específica desse povo (Tupi) e o 

território T1 é o lugar onde esse povo habita (município de Buerarema), por exemplo. Assim, 

nesse ecossistema aborda-se o palpável, o natural e o físico. 

 

Figura 3 – Ecossistema natural da língua 

   P1 
 

 
 

     
        
 
 

     T1--------------------------------------L1 

          Fonte: Couto (2016, p. 225). 
 

Já no ecossistema mental, a atenção volta-se para a forma como essa língua foi 

produzida, armazenada e processada no cérebro de cada indivíduo da população. Segundo 

Couto (2016, p. 226), “as inter-relações da língua no interior de cérebros se dão nas conexões 
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entre os neurônios, mas especificamente, nas sinapses entre dentritos e axiônios”. Dessa 

maneira, constatamos que essas interações constituem o funcionamento do cérebro e esse 

funcionamento é o que compreendemos como a mente. 

 

Figura 4 – Ecossistema mental da língua 

P2 
 

 
 

     
      
     
 
 
 

 T2------------------------------------------L2 
    Fonte: Couto (2016, p. 226). 

 

Na Figura 4, observamos como se dão as interações no ecossistema mental, no qual a 

L2 é entendida como um fenômeno mental ou o conjunto de inter-relações mentais, ou seja, o 

sistema da língua mais o léxico, P2 representa as conexões neurais e T2 o cérebro, que é o locus 

ou o suporte dessas conexões (COUTO, 2016). No ecossistema mental ocorre o elo entre os 

níveis natural e social, pois é nele que o indivíduo apreende as impressões do natural, que serão 

a base para suas relações no social. Dessa maneira, esse ecossistema aborda as interações que 

constituem o sistema conceptual dos indivíduos. 

O ecossistema social é o mais estudado entre as teorias de análise do discurso, com 

exceção da análise do discurso ecológica, que aborda seu objeto de forma holística, 

compreendendo-o em seus aspectos natural, mental e social (COUTO; COUTO, 2015). Nele, a 

língua é encarada como fenômeno social que se encontra no seio da população, organizada 

socialmente. 
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Figura 5 – Ecossistema social da língua 
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 T3-----------------------------------------L3 

        Fonte: Couto (2016, p. 229). 
 

No ecossistema abordado na Figura 5, L3 é, como já dito, o fenômeno social; P3 

representa a coletividade, ou seja, a totalidade de sujeitos organizados socialmente; T3 é o 

suporte, ou melhor dizendo, a sociedade. Assim, “a sociedade é o ‘lugar’ em que se dão as 

interações dos seres sociais da coletividade, é o ‘território’ social, a totalidade de tudo que 

constitui a cultura do povo em questão, de tudo que tem valor social” (COUTO, 2016, p. 228). 

É válido ressaltar que a Linguística Ecossistêmica, assim como a ADE, não observam 

esses ecossistemas de forma dissociada, mas sim em conjunto. Pensando sobre esse conceito 

de ecossistema, compreendemos que as inter-relações que se dão no interior do ecossistema são 

o foco do olhar do ecólogo. Tendo em mente que a população é o objeto de estudo da biologia 

e o território da geografia, a ecologia se debruça sobre as interações, que podem ser classificadas 

em dois tipos: interações entre organismo-habitat e interações entre organismo-organismo. As 

primeiras correspondem à significação e as segundas à comunicação, sendo, pois, a interação o 

pilar nos estudos do ecossistema. 

Para analisar as interações no ecossistema, a Linguística Ecossistêmica lança mão de 

outros conceitos da Ecologia, como mencionado anteriormente nas páginas 24 e 25. E também 

da Ecologia da Interação Comunicativa, que é um dos elementos mais importantes da 

Linguística Ecossistêmica, já que é o “núcleo” e o “cerne da linguagem”. Ela pode ser de dois 

tipos: interação entre organismo-organismo que corresponde à comunicação, ou interação 

organismo-mundo, que corresponde à significação. Como afirmam Couto e Couto (2015, p. 

109), “a interação comunicativa, por seu turno, pressupõe (a) um falante, (b) um ouvinte (c) um 

assunto de que falam, um conjunto de hábitos interacionais que chamamos de regras 

(interacionais e sistêmicas) e (d) um cenário em que a interação se dá. Isso constitui a ecologia 

da interação comunicativa (EIC).” 
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Observando a Linguística Ecossistêmica, vertente da Ecolinguística praticada no Brasil, 

podemos perceber que ela contribuiu para que houvesse estudos a partir dessa nova perspectiva, 

que é a visão ecológica de mundo. Uma dessas contribuições é a disciplina denominada 

Linguística Ecossistêmica Critica ou Análise do Discurso Ecológica, aporte teórico no qual esta 

pesquisa se ancora. 

 

1.3 Linguística Ecossistêmica Crítica ou Análise do Discurso Ecológica 

 

Empreendemos todo esse percurso pelas disciplinas ecológicas por entendermos que 

elas evidenciam e justificam as inovações da Análise do Discurso Ecológica. Dessa maneira, 

para compreendermos a ADE, é necessário caminhar por suas bases epistemológicas, porque a 

partir delas apreendemos a necessidade de uma análise do discurso de orientação ecológica, 

pois, em sua empreitada, ela propõe ir muito além de descrever e criticar os discursos 

analisados: ela prescreve atitudes realizáveis, ancorada nos princípios da Ecologia Profunda de 

Naess e nos valores do Taoísmo. Ademais, ela defende todos os seres que constituem o 

ecossistema, rechaçando tudo que possa ir contra a vida na face da terra (COUTO; COUTO, 

2015). 

A Análise do Discurso Ecológica é uma teoria multidisciplinar, que tem por finalidade 

compreender a relação estabelecida pelo homem com seu meio ambiente, sugerindo atitudes 

realizáveis que visam o bem-estar de todo o ecossistema. Proposta, inicialmente, em Couto 

(2013) e, de forma mais sistematizada, em Couto (2014), foi denominada, em seu surgimento, 

primeiramente, de Linguística Ecossistêmica Crítica, por ser a aplicação da Linguística 

Ecossistêmica, vertente da Ecolinguística trabalhada no Brasil no eixo Brasília-Goiânia. No 

entanto, foi denominada de Análise do Discurso Ecológica por realizar análise do discurso sob 

as práxis ecológicas. 

A ADE estuda todo e qualquer discurso partindo da visão ecológica de mundo. Nesse 

sentido, ela é uma teoria que se declara ecológica não no objeto de análise, mas na sua 

epistemologia. Por isso, pode-se afirmar que a ADE não faz somente “análise do discurso 

ecológico” ou “análise do discurso ambiental”, mas sim a análise ecológica do discurso, sendo 

ecológica a forma pela qual ela observa seu objeto, e não o objeto que será analisado. 

Sintetizando, segundo Couto e Couto (2015, p. 134) a ADE é “parte da linguística ecossistêmica 

[...] é uma disciplina da ecologia que faz estudos de fenômenos da linguagem, não uma 

disciplina da linguística que faz estudos de fenômenos ecológicos”. 
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Na Análise do Discurso Ecológica, a análise do objeto é feita de forma holística, pois 

observa o objeto de todas as formas, abordando o aspecto natural, social e mental, não 

ignorando, também, o espiritual. Nessa perspectiva ecológica não se enfatiza o conflito, como 

nas demais análises do discurso, evidenciando-se a harmonia. Os praticantes de ADE optam 

por filiar-se à visão de mundo ecológica e às filosofias orientais, como o taoísmo, o hinduísmo 

e o budismo, que não compreendem os opostos como antagônicos, e sim como complementares. 

Segundo essa filosofia, o alto só existe em relação ao baixo, o claro em relação ao escuro, etc. 

A Linguística Ecossistêmica tem como um dos conceitos basilares o Ecossistema 

Integral da Língua, que, como dito anteriormente, é composto pelos meios ambientes natural, 

mental e social. Esses meio ambientes são imprescindíveis aos estudos da ADE, porque, ao 

partir deles, conseguimos entender, de forma holística, o processo de construção das interações, 

observando as influências do meio ambiente natural na maneira como as pessoas interagem e 

como essas influências e regras do ambiente natural são processadas pelo psiquismo dos 

indivíduos. Isso significa conhecer de que modo ocorre esse processamento no meio ambiente 

mental e de que maneira toda essa construção interativa se efetiva no coletivo, isto é, no meio 

ambiente social. Pessoas que habitam territórios mais quentes, por exemplo, são, em sua 

maioria, mais agressivas e inquietas, gerando um maior índice de criminalidade3. Além disso, 

por mais que a noção de discurso seja relativa ao meio ambiente social, a ADE, em suas 

análises, se alicerça nos três meio ambientes, por ser holística e encarar seu objeto de estudo de 

forma mais ampla. 

O sujeito na ADE não é de suma importância, mas também não é ignorado. 

Preferencialmente, fala-se em sujeito ecológico e/ou ecossistêmico, que está em busca da 

autorrealização própria e dos demais seres, reivindicando, para si e para os demais, o direito à 

vida e lutando, de forma pacífica, contra o sofrimento e a dor (COUTO; COUTO; BORGES, 

2015). Esse sujeito deve expressar-se não só com palavras, mas também com atitudes, com 

valores ecológicos que harmonizem com os ecossistemas no qual está inserido. Portanto, o 

sujeito ecológico não é somente social, vai além, é natural, mental e social.  

Língua, para a Análise do Discurso Ecológica, é interação, é a forma como os membros 

da comunidade interagem verbalmente. Por isso, nessa perspectiva, a ecologia da interação 

comunicativa é “o tronco e o cerne da língua”, entendendo-a como uma totalidade 

biopsicossocial. Se o interesse central está na interação, nota-se que o discurso não é o núcleo. 

                                                           
3 Estudo realizado por pesquisadores das Universidades de Berkeley e Princenton,  publicado pela Revista Science. 
Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/clima/estudo-revela-que-calor-aumenta-
violencia,24fcbb2979930410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html. Acesso em: 15 de abril de 2016. 

https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/clima/estudo-revela-que-calor-aumenta-violencia,24fcbb2979930410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/clima/estudo-revela-que-calor-aumenta-violencia,24fcbb2979930410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
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Isso não significa, entretanto, que ele seja ignorado, mas é considerado um produto dessa 

interação, ou seja, uma parte da interação (COUTO; COUTO; BORGES, 2015).  

Dessa maneira, os textos surgem da materialização dos enunciados, que, logo, aparecem 

da interação comunicativa. A interação pode ser de dois tipos: interação organismo-organismo 

– comunicação – e interação organismo-mundo – significação. A interação comunicativa 

origina-se da comunicação, mas, por fazer referência às coisas do mundo, sempre passa pelo 

segundo tipo de interação, a saber, a significação. Então, o texto só está pronto quando o ouvinte 

ao qual o falante se dirigiu o interpreta. Todo esse procedimento de construção da interação 

comunicativa é de suma importância para a Linguística Ecossistêmica e, também, para a ADE, 

como Couto (2017, p. 26) assevera:  

 

O ecolinguísta também vê no texto um produto da interação, mas um produto que é 
parte de uma EIC. É claro que no caso de um romance é muito difícil partir do 
momento em que o escritor o produziu e o leitor o leu, ou seja, é praticamente 
impossível abordar esse processo como um todo, o processo da interação 
comunicativa. É impossível reconstruir a EIC que lhe deu origem. No caso de textos 
filosóficos, científicos, de ficção ou poético, a dificuldade é ainda muito maior. No 
entanto, esse é o objetivo da concepção linguístico-ecossistêmico de texto. Ela faz um 
percurso no sentido contrário ao da tradição. Esta vai do produto para o processo de 
produção, às vezes ficando só no processo de produção, sendo o produto um 
componente desse processo.  
 

A partir desse excerto, podemos asseverar que qualquer texto pode ser analisado pela 

Análise do Discurso Ecológica, e, haverá aqueles em que o ecólogo encontrará mais dificuldade 

de percorrer o percurso de produção desde sua origem, como os textos filosóficos, científicos, 

de ficção e poéticos, em decorrência da impossibilidade de reconstruir o processo de escrita do 

texto pelo autor e de como foi o momento da interação entre o texto e o leitor. Porém, mesmo 

estudando todos os tipos de texto, há uma predileção pelos dialógicos, nos quais a língua se 

manifesta em toda a sua plenitude, porque a interação é o elemento mais importante na ADE, 

principalmente em sua forma mais prototípica, que é a interação face a face.  

As outras teorias de Análise do Discurso estudam seus objetos partindo da ideologia 

marxista, que propõe uma busca por apagar as diferenças sociais, culturais e políticas, 

propiciando uma sensação de sociedade igualitária a todos os membros dessa comunidade. Na 

ADE, a ideologia não é imprescindível, como nas demais ADs, porém, se for necessário tratar 

de ideologia, o ecólogo utiliza a ideologia da vida, a ecoideologia, que visa defender o 

ecossistema, evidenciando, nos discursos, os enunciados que ferem as noções ecológicas.  

Dessa forma, alicerçada na ideologia da vida, a ADE se posiciona de forma contrária a 

tudo que traz sofrimento aos seres vivos. No caso dos seres humanos, o sofrimento pode se dar 
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de três formas: físico, mental e social. O sofrimento físico são atos contra o corpo do indivíduo, 

sendo seu máximo alcançado com a morte, como, por exemplo, o beliscão e o espancamento. 

O sofrimento mental é causado por qualquer atitude que oprima ou constranja o sujeito, como 

quando a esposa é agredida verbalmente pelo marido. Já o sofrimento social se dá quando a 

pessoa é exposta ou ridicularizada em público, como no caso de um superior que expõe o 

inferior na frente dos colegas. Ressalta-se que esses tipos não se limitam apenas às situações 

apresentadas, mas essas são prototípicas. 

Para elucidar os princípios da ADE apresentamos um quadro, proposto por Couto e 

Couto (2015), que sintetiza os pressupostos da ADE, mostrando as consonâncias e as 

dissonâncias existentes entre as Análises do Discurso Tradicionais (AD e ADC), e a Análise do 

Discurso Ecológica. 

 

Quadro 3 – Diferenças entre a AD, a ADC e a ADE 

 AD ADC ADE 
Ideologia  Parte da perspectiva 

apresentada por 
Althusser, para quem a 
ideologia é um sistema 
lógico de 
representações (ideias, 
valores, normas e 
regras) que definem o 
que os membros de 
determinada sociedade 
devem pensar, 
valorizar, sentir e 
fazer. As ideologias 
são desenvolvidas por 
diferentes classes com 
o intuito de dar 
explicação racional 
para as diferenças 
sociais, políticas e 
culturais. A ideologia 
marxista seguida pela 
AD teria o papel de 
apagar essas diferenças 
e fornecer um 
sentimento de 
identidade social aos 
membros de uma 
sociedade. 

Compreendida a partir da 
perspectiva de Thompson, 
que entende ideologia como 
“sentido a serviço do 
poder”, sendo a noção de 
sentido ligada aos 
fenômenos simbólicos, 
como uma imagem, um 
texto, uma narrativa etc. 
Estudar ideologia é um 
modo de compreender e 
explicar de que maneira as 
formas simbólicas 
(especialmente a 
linguagem) são apropriadas 
para a implantação e 
manutenção das relações de 
poder. 

Parte da noção de 
ideologia da vida ou de 
ideologia ecológica 
(ecoideologia), tendo 
como base a Ecologia 
Profunda, de Naess. 
Trata-se de uma 
perspectiva que se propõe 
a defender o equilíbrio de 
um ecossistema, 
ressaltando, nos discursos 
postos em circulação, 
enunciados que se 
articulam de forma 
contrária às noções 
ecológicas, como 
diversidade, holismo, 
adaptação etc. 

Sujeito O que define de fato o 
sujeito é o lugar de 
onde fala, ocupado 
pelo indivíduo durante 

O agente-sujeito é uma 
posição intermediária, que 
está entre a determinação 
estrutural e a agência 

Não é tão importante 
como na AD e ADC, 
embora se possa usá-lo. 
Seria melhor falar em 
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a produção discursiva. 
Ao ocupar uma 
posição, o sujeito passa 
a ser determinado 
social, histórica e 
ideologicamente. Não 
se trata de um sujeito 
homogêneo, uma vez 
que ele se constitui 
pelos diversos 
discursos que o 
atravessam. 

consciente. O sujeito social, 
ao mesmo tempo em que 
sofre uma determinação 
inconsciente, trabalha sobre 
as estruturas, a fim de 
modificá-las 
conscientemente. É como 
se ele tivesse uma 
possibilidade de 
transformar e modificar o 
social. Ao entrar em contato 
com os discursos, ele pode 
escolher se submeter ou se 
contrapor a eles. Ele é 
moldado pelas práticas 
discursivas e também capaz 
de remodelar e reestruturar 
essas práticas. 

sujeito ecológico. Está à 
procura da 
autorrealização própria e 
dos demais seres, 
reclamando para si e 
defendendo para eles o 
direito à vida e lutando 
contra a dor e o 
sofrimento. Deve ser visto 
pelas condutas que 
condigam com os valores 
ecológicos, de forma que 
suas atitudes entrem em 
harmonia com os 
ecossistemas nos quais 
está inserido. Se na AD e 
na ADC o sujeito é apenas 
social, na ADE ele é 
ecossistêmico, isto é, 
social, mental e natural. 

Língua É uma estrutura opaca, 
ou seja, os sentidos não 
são pré-estabelecidos, 
mas se constituem 
sócio-historicamente. 
A língua, para a AD, é 
atravessada pelos 
acontecimentos 
históricos e, portanto, 
deve ser estudada em 
relação aos aspectos 
ideológicos e sociais 
que se manifestam a 
partir dela. 

A língua é um sistema 
potencial de significados. 
Isso significa que ela se 
estabelece a partir da 
interdependência entre 
forma e função, sendo, 
simultaneamente, 
constitutiva e constituída 
pelo social. Não se pode 
pensar em sistemas 
linguísticos isolados, mas 
em uma inter-relação 
dialética com o social. 

O conceito de língua 
decorre naturalmente do 
conceito central do 
ecossistema, que é 
interação. Para a ADE e 
para a ecolinguística em 
geral, ela é como os 
membros da comunidade 
interagem verbalmente. 
Daí a ecologia da 
interação comunicativa 
ser o tronco e o cerne da 
língua. 

Discurso São efeitos de sentido 
entre interlocutores 
contextualizados 
sócio-histórica e 
ideologicamente. 
Atividade produtora de 
sentidos entre falantes. 

É a linguagem em uso, o 
aspecto da prática social 
constituída pelo texto 
(descritiva) e pela prática 
discursiva (interpretativa). 

Não é o núcleo de 
interesse da ADE, que é a 
interação comunicativa, 
mas ela não o ignora, 
considerando-o um 
produto dessa interação e, 
logo, parte dela. 

Objetivos Estudar os enunciados 
com o intuito de 
avaliar os contextos de 
produção dos 
discursos. Faz 
descrição e análise. 

Analisa os discursos, mas 
também faz pesquisa-ação 
para levar certos grupos a se 
conscientizarem dos 
problemas e fazê-los mudar 
sua condição sócio-política 
e cultural. 

Investigar como os 
discursos quotidianos se 
constituem, de forma a 
negar a ideologia da vida, 
por estarem mais voltados 
para a economia, ao passo 
que a ADE volta-se para a 
ecologia, que inclui a 
economia. 

Método Pertence ao campo da 
linguística, mas é 
interdisciplinar, 
buscando 
complementação na 

Processo pelo qual se 
constroem objetos de 
pesquisa (seleção, coleta e 
análise de dados) a partir de 
um tópico de pesquisa, 

Como toda disciplina de 
base ecológica, a ADE é 
multimetodológica, não 
apenas trans- nem 
intermetodológica. Por 
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história e psicanálise. 
Não tem uma 
metodologia pronta e 
acabada, lançando mão 
dos elementos 
constitutivos do 
arcabouço teórico que 
norteia suas análises. 
São o objeto e as 
perspectivas da 
pesquisa que vão 
impondo o método. Na 
verdade, teoria e 
metodologia são 
inseparáveis, como no 
materialismo dialético 
e histórico, cujas ideias 
assimilam. As 
pesquisas são sempre 
qualitativas e 
interpretativistas.  

como “sociedade da 
informação”. Na ADE, o 
método depende do objeto 
de pesquisa, pelo menos até 
certo ponto, embora ela 
possua também 
procedimentos 
metodológicos próprios, 
como a combinação de 
análise interdiscursiva de 
textos com análise 
linguística e outras formas 
de análise semiótica. 

seguir a visão ecológica 
de mundo (VEM), ela 
pode empregar o método 
necessário no momento 
de analisar determinado 
texto. O método é 
decididamente 
determinado pelo objeto. 
Diante do resultado assim 
obtido, ele é avaliado da 
perspectiva da VEM. 
Entretanto, há uma 
preferência pelo uso de 
categorias ecológicas em 
todos os procedimentos. 

Questão 
problema 

De que modo o 
contexto de produção 
interfere no discurso? 

Como o discurso se 
estabelece de forma a 
contribuir com a mudança 
ou a permanência das 
práticas sociais? 

Como o discurso 
estabelecido desestabiliza 
o ecossistema sobre o qual 
fala, trazendo sofrimento 
a todas as formas de vida? 

Fundamentos  
epistemológicos 

Materialismo histórico 
e dialético, psicanálise 
e linguística. 

Linguística crítica, teorias 
neomarxistas e Escola de 
Frankfurt. 

Ecolinguística, Ecologia, 
Ecologia Profunda, 
Taoísmo e a filosofia de 
vida de Gandhi. 

Fonte: Couto e Couto (2005, p. 151-153). 
 

 Para finalizar, a ADE tem como uma de suas bases epistemológicas, como visto 

anteriormente, o Taoísmo, que compreende o ser em sua tridimensionalidade – corpo, alma e 

espírito – e manifesta uma visão do todo da natureza, compreendendo que os componentes que 

formam esse todo devem manter uma relação harmoniosa, se adaptando às mudanças e às novas 

configurações que esse todo vai tomando.  

 Dessa maneira, o observador, ao se debruçar sobre o ecossistema em estudo, não irá 

descartar a espiritualidade, como afirmam Couto, Couto e Borges (2015, p. 141): “praticamente 

todos os povos têm algum tipo de espiritualidade em sua vida sociocultural e psicocultural. 

Assim, mesmo que o especialista seja ateu, deve levar essa variável em conta, uma vez que ela 

pode ocorrer em seu objeto de estudo.” O filme O pagador de promessas é permeado pelos 

aspectos espirituais do povo baiano, esses aspectos religiosos são a lente utilizada pelo povo 

retratado no filme para estabelecer suas relações, fazendo-se necessário, para esta pesquisa, 

estudar as práxis religiosas. Em decorrência dessa necessidade, no capítulo seguinte 

abordaremos os aspectos religiosos, força motriz da obra, e também o contexto sócio histórico 
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que nos remete a uma compreensão mais ampla da diversidade cultural e religiosa retratada na 

narrativa fílmica. 
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 2 CHEGANDO À CIDADE: AS PRÁXIS RELIGIOSAS 

 

“A tolerância é a melhor das religiões” 

Victor Hugo 
 

 

De acordo com Berger (1985), a religião é um sistema cultural, baseado em crenças que 

estabelecem as concepções de mundo do indivíduo, além de determinar os símbolos que ligam 

o homem ao sagrado, resultando na organização de seus valores morais. Em sua maioria, as 

religiões possuem mitos e tradições que se convertem em narrativas, orais ou escritas, que terão 

como principal função explicar a origem e o sentido da vida humana (ELIADE, 1993). Nessa 

perspectiva, a religião é a experiência religiosa institucionalizada e, para Parker (1996), é o 

elemento primevo do terreno simbólico-cultural de um grupo que, do ponto de vista de suas 

significações, alude, de maneira explícita, a uma realidade excepcional: o sagrado, o numinoso 

e o transcendente. Essa concepção nos remete à etimologia da palavra “religião”, proveniente 

do termo latim religáre, que designa o ato de unir a terra ao céu, ligando, portanto, o homem 

ao sagrado, ao mítico. 

Durkheim (1996) afirma que a religião é um sistema de crenças e comportamentos que 

expressam os valores e os ideais da sociedade, sendo uma criação desta. Já Mircea Eliade, em 

seu livro Tratado de história das religiões (1993), assevera que a religião não é somente 

expressão da sociedade, mas também exerce a função de reformulá-la, pois determina 

comportamentos, mundos, cosmologias e concepções históricas. Ela tem expressões próprias, 

utilizando mitos, símbolos e rituais para interpretar o real, dando significado e valor a ações e 

objetos. Assim, ela é como uma lente, que, por meio da linguagem mítico-simbólica, controla 

a vida dos indivíduos a partir de seu modelo, considerado sagrado. 

Schiavo (2004, p. 72) explica que Marx entende que a religião emerge da necessidade 

de um mundo melhor, como uma esperança para lidar com a triste realidade da vida. Desse 

modo, é um indício de uma sociedade enferma, que necessita de uma felicidade ilusória, sendo 

um instrumento de legitimação da classe dominante contra as mudanças sociais e culturais. 

Outra concepção de religião apresentada por Schiavo (2004, p. 72), é a de que ela pode 

ser considerada uma projeção das aspirações humanas. Para o autor, ela se relaciona com o 

inconsciente na medida em que os mitos e os deuses substituem as imagens das relações que o 

nosso ego possui por sentimentos como medo, amor, castigo. Portanto, a relação que 

construímos com o sagrado tem como uma das funções fazer essas regressões ao estado de 

segurança vivenciado na infância.  
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Grande parte das religiões tem costumes estruturados tantos em relação aos ritos como 

às práticas, sem se esquecer do corpo sacerdotal, como é o caso do Catolicismo que se baseia 

nos rituais deixados por Jesus (eucaristia, batismo, dentre outros), nas práticas instauradas pela 

Santa Madre Igreja (confissão, penitência), e nos sacerdotes que possuem toda a autoridade 

dentro dessa expressão religiosa. A realização da prática de uma religião constitui as 

comemorações dedicadas a deuses e a seus sacrifícios, os sermões, as festas, as iniciações, entre 

outros aspectos religiosos que são intrínsecos à cultura humana. 

É imprescindível que os fundadores das religiões desapareçam, porque, como afirma 

Schiavo (2004, p. 67), para que haja uma sucessão e continuidade daquela prática religiosa é 

necessário o desaparecimento do criador da religião, bem como a formação de um grupo 

sacerdotal que seja especialista no sagrado, que consiga reconfigurar mitos em doutrinas e zelar 

para que estas não sejam infringidas. Além disso, os sacerdotes possuem a função de guardiões 

da “correta interpretação e aplicação da tradição” gerada pela doutrina. As doutrinas são 

racionais e direcionadas para o real, não propiciando abertura para possíveis interpretações. O 

sistema religioso se estrutura, também, por meio dos ritos, entendidos como um conjunto de 

atitudes sagradas que nos propiciam manter um contato com a divindade. 

As práticas religiosas são um conjunto de ensinamentos instaurados a partir da dedução 

de textos sagrados que fundam determinada expressão religiosa (REIMER, 2004). As 

interpretações de seus textos fundadores constituem tradições que se convertem em doutrinas 

normativas e estas determinam as ideias, as práticas e os comportamentos morais e éticos das 

pessoas. Essas práticas podem ser condensadas em dogmas, que são componentes mais firmes, 

mais autoritários, e que não podem ser contestados de maneira nenhuma por seus seguidores.  

Para a ciência, a religião tem origem na sociedade, porém, para os fiéis, sua origem é 

sobrenatural, por ser considerada fruto da revelação e da iluminação (SCHIAVO, 2004). Essa 

interpretação se baseia na crença em um ser divino, Deus, que quer se revelar aos homens, 

sendo o centro o sujeito superior (Deus), que, por meio de sua revelação, germina fé no crente. 

A origem divina da religião acarreta uma verdade absoluta, irrevogável e dogmática.  

A religião é parte integrante da cultura de uma sociedade, porque é por ela que os povos 

buscam respostas para suas angústias mais profundas. Ainda, ela pode ser encarada como um 

sistema simbólico, já que utiliza uma linguagem simbólica para falar de Deus. Além disso, ela 

influencia as produções artísticas, uma vez que as duas se comunicam com a mesma linguagem. 

Portanto, ela corrobora com as construções sociais em que vivemos. 

Tendo se desenvolvido de modo diferente, assumiu diversas formas em culturas 

variadas. Existem religiões que tem por base sua crença (Cristianismo que crê que a salvação é 
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adquirida, unicamente, através da crença em Jesus), enquanto outras se focam na prática 

religiosa (Budismo que acredita que para chegar ao ponto maximo do sagrado, denominado 

nirvana, é necessário adotar práticas de renuncia e equilibrio); há, ainda, as que enfatizam a 

experiência religiosa do indivíduo (Judaísmo que acredita que a salvação é individual) e aquelas 

que consideram as atividades da comunidade religiosa (religiões totêmicas que defendem a 

religiosidade coletiva como forma de alcançar o sagrado). As religiões mais complexas se 

autoafirmam as verdadeiras manifestações do sagrado, pois acreditam na supremacia de suas 

divindades.  

Alguns estudiosos que analisam os fenômenos da religião afirmam que há três tipos de 

organizações religiosas: a) o misticismo, que ocorre quando a religiosidade se dá de modo 

individual e íntimo; b) as seitas, formadas por grupos maiores e que têm forte ligação com o 

líder espiritual; c) as igrejas, forma mais comum, que buscam ser universais, se relacionando 

com a sociedade e se estruturando a partir de organizações que tenham similitude. Além dessas 

categorias, as religiões pode ser definida também em três categorias amplas: religiões mundiais, 

para se referir às crenças transculturais e internacionais; religiões indígenas, que se caracterizam 

por serem grupos religiosos menores, provenientes de determinada cultura; e os movimentos 

novos, como o espiritismo que tem pouco mais de um século. 

 

2.1 As religiões retratadas no filme 

 

No rol de igreja e religiões mundiais, a obra fílmica apresenta o cristianismo em sua 

vertente católica, religião que tem mais representatividade na obra e que se insere nessas 

classificações porque possui grande número de adeptos no ocidente, podendo ser considerada 

universal. Já as religiões afro-brasileiras, representadas pelo candomblé, têm menor 

participação no filme, apesar de terem a sua cultura muito valorizada na obra, sendo um grupo 

religioso grande, mas não universal, cuja origem remonta aos povos africanos no Brasil. O 

candomblé na acepção acima definida é considerado uma seita por contemplar um público 

específico.  

 

2.2.1 O candomblé 

 

De acordo com Bastide (1989) as religiões afro-brasileiras passaram a existir, no Brasil, 

com a chegada dos africanos traficados como escravos para realizarem os inúmeros tipos de 

trabalhos existentes nas colônias europeias. Além de sua mão de obra, os escravos também 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o_mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B5es_ind%C3%ADgenas
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trouxeram sua cultura e religiosidade, o que fez com que eles conseguissem reelaborar uma 

nova identidade aqui no Brasil. Jensen (2001) afirma que 3.600.000 africanos foram traficados 

para o País, a maioria proveniente de Angola, Moçambique, Daomé e Congo. 

Chegando ao Brasil, os africanos eram separados de suas famílias e distribuídos por todo 

o País e, em decorrência disso, para manterem seus laços étnicos eles se agarravam à religião, 

que era o maior alicerce de sua cultura. Desse modo, eles reestruturaram seu modus vivendi a 

partir de alianças entre pessoas de nações iguais ou semelhantes para preservarem algum 

vínculo com suas identidades étnicas originais. 

No Brasil, a origem das religiões de matrizes africanas ocorreu na Bahia. Essa tradição 

religiosa se fundamenta nos cultos aos Orixás e Voduns, mas esses cultos só conseguiram 

sobreviver em virtude do fato de que os “vários grupos étnicos continuaram com sua língua 

materna; havia um certo número de líderes religiosos entre eles; e os laços com a África eram 

mantidos pela chegada constante de novos escravos” (JENSEN, 2001, p. 2). Cada orixá 

mantinha relações com aspectos da natureza e com um grupo ou família, contudo, no Brasil, 

essa característica de estar ligado a um grupo ou família mudará por causa da dispersão familiar 

provocada pela escravidão. Assim, em um mesmo terreiro existirão filhos-de-santo de vários 

orixás. 

As religiões afro-brasileiras passaram por um longo período de perseguição social e 

policial, resultantes da política de embranquecimento que se instaurou no Brasil. Nessa 

concepção, era de extrema necessidade que o Brasil se livrasse de tudo que tivesse relação com 

as raízes africanas. Essa perseguição foi liderada pela elite baiana, que lançou campanha na 

imprensa acusando os candomblés de perturbarem a ordem pública com seus batuques, sujarem 

as ruas com seus despachos, além de exercerem práticas de curandeirismo e medicina 

ilegalmente. Essas campanhas tinham por objetivo reivindicar das autoridades, principalmente 

da polícia, que tomassem atitudes repressivas contra os candomblés. 

Luning (1995/1996, p. 202-203) relata que esse cenário de perseguição só começará a 

mudar com a militância de Edison Carneiro, que por meio de seus artigos em jornais e das 

participações em eventos científicos iniciou a positivação do candomblé. Melville Herskovits 

e Donald Pierson também contribuíram para diminuir a perseguição às religiões afro-brasileiras 

por meio de suas pesquisas. O escritor e vereador Jorge Amado também teve participação nessa 

mudança, por intermédio da emenda que propunha a liberdade religiosa e de culto. Contudo, o 

que mais contou para essa mudança foi o período de valorização da nacionalidade a partir da 

mestiçagem, pois nesse contexto estavam inclusas as contribuições da cultura africana para a 

constituição da sociedade brasileira. 
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Bastide (1968) afirma que as religiões afro-brasileiras são muito ricas e complexas, o 

que causa certa dificuldade em defini-las. Essa dificuldade também decorre do dinamismo e da 

vivacidade dessas expressões religiosas. Oliveira (2007, p. 15) explica que opiniões  

 

de diversos autores e interlocutores têm-se para construir uma compreensão desse 
universo tão amplo, rico e particular no interior das religiões afro-brasileiras. Todas 
dão testemunhos de que não é possível propor uma uniformidade para o conjunto do 
candomblé. Há unidades em torno de tradições, mas não é possível, a partir do olhar 
de ou sobre um terreiro, estender a compreensão a todos os casos. 

 

Em decorrência dessa diversidade religiosa interna, não adentramos nos aspectos mais 

estruturais dessa expressão religiosa, nos atendo somente às questões históricas e às 

organizações comuns a todos os tipos de candomblé. 

Os candomblés são organizados, em suas várias vertentes, a partir da figura central, o 

líder religioso, denominado pai ou mãe-de-santo, também chamados de babalorixá e ialorixá, 

respectivamente. Essa estruturação acontece 

 

[n]a medida em que a liderança elabora e constrói seu espaço [...] nas funções 
religiosas, ela igualmente consegue estruturar um equipamento dinâmico de 
sustentação de seu prestígio sacerdotal, através de seus aliados mais próximos e quase 
sempre mais velhos, em respeito ao princípio de senioridade tão observado nas 
organizações religiosas dos candomblés. [...] O líder deve ser possuidor de um saber 
religioso que esteja teoricamente acima, em proporções e em profundidade, do saber 
de quantos pertencem a seu grupo. Desta maneira, o líder se coloca na posição de 
guardião supremo do saber iniciático, alcançado em razão de seu posicionamento na 
escala última da pirâmide sócio-religiosa do seu terreiro. (BRAGA, 1992, p. 15). 

 

Assim, observamos a importância que o poder no Candomblé está ligado ao saber 

religioso, pois é por ter um maior conhecimento que o líder é escolhido, além disso, constatamos 

uma valorização da sabedoria dos velhos, pois o líder vai buscar como aliados as pessoas mais 

velhas daquela comunidade, pois eles possuem um grande conhecimento religioso. 

O espaço sagrado do candomblé é denominado terreiro. No terreiro há o espaço aberto 

aos visitantes, chamado barracão, a cozinha, o quarto dos orixás, além de um espaço só 

permitido aos líderes do terreiro e aos seus assistentes, que é intitulado roncó. Nesses terreiros, 

a figura divina referenciada são os orixás e, na maioria dos candomblés, são cultuados doze 

orixás, considerados os principais, são eles: Exu (orixá mensageiro e guardião dos terreiros, das 

encruzilhadas, das passagens e das casas); Xangô (orixá do fogo, do trovão e protetor da 

justiça); Iansã (orixá dos ventos, dos relâmpagos e das tempestades); Oxum (orixá dos rios, das 

cachoeiras, do ouro, das riquezas materiais e espirituais); Oxossi (orixá da caça, das florestas e 

das matas); Ogum (orixá do ferro, da guerra e da agricultura), Iemanjá (orixá feminino dos 
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mares e limpeza); Oxalá (orixá do branco, da paz e da fé); Omolu (orixá das doenças e suas 

curas); Oxumare (orixá da chuva e do arco-íris); Nanã (orixá feminino dos pântanos e da morte) 

e Logun Edé (orixá da riqueza e da fartura). 

Desse modo, os adeptos do candomblé acreditam em “diversas divindades, os orixás, os 

guias protetores, os eguns (espírito dos mortos) e os espíritos infantis, os erês” (CARMO, 1987, 

p. 23). Eles afirmam que, se prestarem cultos e oferecerem pequenos presentes a essas 

divindades, usarão o seu poder de interferência na vida humana para dar aos seus fiéis paz e 

segurança. 

As pessoas iniciadas no candomblé são chamadas de Iaô e, para fazer parte dessa 

religião, é necessário passar pelos ritos de iniciação, que, segundo Bastide (2001), são muito 

rigorosos e difíceis de serem realizados. Como dito anteriormente, é preciso presentear os orixás 

para gozar de sua proteção. Esses presentes são oferendas denominadas de ebó ou despacho. 

Um elemento basilar para essa religião é o jogo de búzios, pois é por intermédio deles que se 

determina o orixá de cada integrante do grupo, além de servir, também, para revelar o futuro 

das pessoas. 

A forma com que cada candomblé pratica seus rituais é determinada pela nação a qual 

pertence, portanto, os candomblés podem ser herdeiros espirituais do povo Bantu, ou do povo 

Iorubá, ou do povo Jeje, ou do povo Nagô. Além de acreditar na herança espiritual, os 

candomblecistas também asseveram que é possível prever o comportamento de cada pessoa a 

partir das características do seu orixá, ou seja, cada indivíduo possui um orixá guia e, tomando 

por base os comportamentos desse orixá podem-se antever as atitudes que essas pessoas 

apresentarão ao longo da vida (BASTIDE, 2001). 

 

2.2.2 Catolicismo  

 

O termo “catolicismo” tem origem no grego e quer dizer “universal”. Foi utilizado pela 

primeira vez por Santo Inácio, bispo de Antioquia, em 105 d.C. Após o conflito entre o Papa e 

o Patriarca de Constantinopla, há uma cisão na Igreja Cristã e, em 1054, a Igreja Católica passou 

a incorporar as igrejas ocidentais e orientais. Elas continuaram sob o governo do Papa, enquanto 

as do Oriente, que acompanharam o Patriarca de Constantinopla, se tornaram a Igreja Ortodoxa. 

A Igreja Católica hoje é formada pela Igreja Católica Latina, a Igreja Católica Maronita, a 

Siríaca e outras (O’DONNELL, 2007). 

A expressão Igreja Católica só passou a ser utilizada para se referir à instituição que se 

encontra submetida ao Vaticano depois da realização do Concílio de Trento, em 1571. O texto 

http://www.infoescola.com/cristianismo/vaticano/
http://www.infoescola.com/historia/concilio-de-trento/
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sagrado do catolicismo é a Bíblia Sagrada, que tem seu Antigo Testamento utilizado pelo 

Judaísmo, do qual o cristianismo é descendente. A maioria das Igrejas Católicas seguem os 

rituais romanos, embora seja possível encontrar igrejas com outros ritos. A partir da doutrina 

oficial, o Papa é o sucessor de São Pedro, escolhido para ser a pedra fundacional do cristianismo 

e a autoridade eclesiástica máxima no catolicismo (CHARLESWORTH e INGPEN, 2003). 

As coisas ficaram mais fáceis para os cristãos primitivos após a conversão de 

Constantino, que legitimou o cristianismo, tirando-o da área de religião marginal graças ao 

Edito de Milão. Atualmente, o catolicismo tem sua sede em Roma, no Vaticano. Constantino 

passou a utilizar a imagem da cruz nos uniformes dos soldados, considerando-a um símbolo de 

conquista contra os adversários. O cristianismo, à medida que se tornou um culto oficial, 

fortifica a hegemonia romana e unifica o império (O’DONNELL, 2007). 

A igreja se fundamenta em alguns dogmas, que, em sua concepção, são verdades 

reveladas sobre a fé absoluta. Essa verdade não pode ser mudada, questionada ou invalidada e 

sob ela não pode pairar nenhuma dúvida. A igreja proclamou 43 dogmas, que se dividem em 

oito categorias: sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a criação do mundo, sobre o ser humano, 

sobre Maria, sobre o Papa e a Igreja, sobre os sacramentos e sobre as últimas coisas. 

Os dogmas relacionados a Deus dizem respeito à existência do ser supremo que é 

inerente à natureza humana, são relativos à crença na unidade divina que, mesmo sendo una, 

divide-se na Santíssima Trindade, a saber, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e 

também em sua eternidade. Os dogmas relativos a Jesus Cristo afirmam que ele é o filho de 

Deus e possui natureza humana e divina. Por seu sacrifício o homem foi religado a Deus, pois 

Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e, agora, habita em corpo e alma no céu. 

Sobre a criação do mundo, os dogmas asseveram que tudo que existe foi criado por Deus 

a partir do nada, sendo o mundo composto por água, trevas e vazio. Deus trouxe à existência 

todas as coisas e é Ele mesmo quem as conserva. Os dogmas que abordam a criação humana 

afirmam que o homem é composto por corpo, alma e espírito, que a propagação do pecado de 

Adão é inerente ao ser humano, além de defender que o homem não pode alcançar a remição a 

não ser através do sacrifício de Cristo. 

Os dogmas Marianos dizem respeito à Imaculada Conceição e à Perpétua Virgindade 

de Maria, que por ser a Mãe de Jesus, pode ser chamada de mãe de Deus. De acordo com a 

crença, quando morreu foi assunta ao céu imediatamente. 

No que diz respeito ao Papa e à Igreja, afirma-se que a igreja foi fundada por Jesus, que 

constituiu Pedro como o chefe de toda a igreja. Dessa forma, o Papa possui plenos poderes para 

governar a Santa Madre Igreja, já que foi instituído por Jesus Cristo. Outro dogma e elemento 

http://www.infoescola.com/religiao/biblia/
http://www.infoescola.com/historia/imperador-constantino/
http://www.infoescola.com/cristianismo/
http://www.infoescola.com/sociologia/hegemonia/
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básico da doutrina católica são os Sete Sacramentos, que devem ser seguidos à risca pelos 

cristãos, são eles: o batismo, a crisma, a eucaristia, a confissão, as ordens sacras, o matrimônio 

e a extrema unção. Os sacramentos mais necessários para a salvação do fiel são o batismo e a 

confissão. 

Por fim, o dogma sobre as últimas coisas, que defende ser a morte consequência do 

pecado de Adão e Eva, que o homem depois de morto, se for justo, vai para o céu e, se for 

pecador, vai para o inferno. Para os fiéis, Jesus Cristo vai voltar a terra para buscar seus 

escolhidos e disso decorrerá o fim do mundo. Além disso, no último dia, os mortos ressuscitarão 

e subirão aos céus em corpos glorificados e todos os homens serão expostos ao juízo final, que 

ocorrerá após o arrebatamento. 

Esses dogmas são a organização doutrinária da Igreja Católica, que ficou acordada entre 

seus ministros depois de vários concílios. Ademais desses elementos basilares da organização 

católica, os dois mandamentos deixados por Jesus Cristo regem a vida de seus fiéis, a saber: 

amar a teu Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo, o que resume a 

perspectiva religiosa do catolicismo. 

A Igreja Católica se pauta nesses princípios que constituem sua teologia. Segundo 

Schiavo (2004, p. 69), “a teologia (literalmente, discurso, palavra sobre Deus) é a reflexão sobre 

o mistério de Deus, partindo do pressuposto básico da fé”, atualmente a Teologia é considerada 

como ciência da fé, isto é, ciência sobre Deus. Esse termo também é utilizado para se referir a 

ideologias que nascem no seio da igreja, como é o caso da Teologia Latino-Americana que 

busca criar soluções baseadas na doutrina cristã para os problemas sociais, políticos, 

econômicos, culturais e religiosos da América Latina, nessa perspectiva a teologia deixa de 

ocupar-se só da teologia e passa a se colocar a serviço da sociedade. A Teologia Latino-

Americana subdivide-se em duas vertentes a Teologia da Libertação e a Teologia da Missão 

integral. 

 A Teologia da Libertação (TL) é uma vertente teológica cristã que está inserida 

na vertente católica do cristianismo. Essa teologia foi concebida em território latino-americano 

e foi criada visando solucionar os problemas gerados pela dominação histórica de dominação e 

opressão do povo que habita nesse solo. Assim, ela é o movimento que engloba outras teologias 

cristãs concebidas no Terceiro Mundo no século XX, mais especificamente a partir da década 

de 1970, tendo por principal objetivo defender o oprimido da pobreza por meio da libertação. 

Gonçalves (2017) afirma que a Teologia da Libertação se funda apoiada em três pontos 

cruciais: o primeiro é a situação sociopolítica e econômica do continente, pois naquela época 

muitos países latino-americanos estavam sendo geridos por regimes militares; o segundo ponto 
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diz respeito à eclosão do marxismo como ferramenta de análise social; em terceiro lugar tem-

se as mudanças internas que estavam ocorrendo na Igreja Católica naquele período. 

Para Boff (1998, p. 65), a Teologia da Libertação não é um “novo” modo de fazer 

teologia ou de uma “nova” fé, pelo contrário, se trata “da fé dos apóstolos e da Igreja articulada 

com as angústias e as esperanças de libertação do oprimido”. Alicerçados na afirmação de Boff 

(1998) podemos afirmar que a Teologia da Libertação é um reflexo do modo de fazer teológico 

da época da Igreja primitiva, que tinha por base o amor e a compaixão pelo próximo. 

A Teologia da Libertação baseia suas discussões acerca dos problemas socioeconômicos 

da América Latina no estudo da Ciência Social, para compreender o contexto do problema alvo 

em questão, e também nos pressupostos bíblicos. Ao criar um novo lugar teológico – o lugar 

do oprimido –, a TL se projeta como a voz daqueles que nunca tiveram direito a manifestação, 

tencionando transformar em personagens de alta carga semântica aqueles que sempre foram 

vistos como figurantes na sociedade latino-americana. 

O maior diferencial da Teologia da Libertação é o seu percurso metodológico, uma vez 

que desde seu início ela toma a situação sócio-histórica como seu ponto inicial na tentativa de 

compreender a realidade, contando com a ajuda da hermenêutica e das Ciências Sociais. Esse 

conhecer a realidade que circunda é muito importante para a construção de uma resolução, e é 

isso que a Teologia da Libertação faz, mergulha no cenário social para compreendê-lo melhor. 

Segundo Clodovis e Boff (1998, p. 46), “conhecer o mundo real do oprimido faz parte (material) 

do processo teológico global. É um momento ou mediação indispensável, ainda que 

insuficiente, para um entendimento ulterior e mais profundo, que é o próprio saber da fé”.  

Atualmente, a Teologia da Libertação já possui lugar no universo teológico em 

decorrência do seu caráter humanizador, que se mostra comprometido com a vida e com a 

erradicação do sofrimento, possibilitando um verdadeiro fazer teológico baseado nas práxis do 

Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse comprometimento da Teologia da Libertação é que a 

faz ser consonante com a Análise do Discurso Ecológica, já que ambas visam defender os 

oprimidos e eliminar o seu sofrimento. 

A Teologia da Missão Integral (TMI) é um novo modo de fazer teologia na vertente 

cristã protestante, que tem como conceitos fundamentais a contextualização e a integridade. 

Assim como a Teologia da Libertação, tem sua origem na América Latina e é marcada pela 

preocupação com os problemas resultantes da dominação e da dependência desse continente 

em relação aos continentes europeu e sul-americano.  

Baseada no Pacto de Lausanne, a Teologia da Missão integral abarca o movimento 

sociopolítico latino-americano, defendendo 
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[...] que Deus é o Criador e o Juiz de todos os homens. Portanto, devemos partilhar o 
seu interesse pela justiça e pela conciliação em toda a sociedade humana, e pela 
libertação dos homens de todo o tipo de opressão. Porque a humanidade foi feita a 
imagem de Deus, toda pessoa, sem distinção de raça, religião, cor, cultura, classe 
social, sexo ou idade possui uma dignidade intrínseca em razão da qual deve ser 
respeitada e servida, e não explorada.  
[...] afirmamos que a evangelização e o envolvimento sócio-político são ambos parte 
do nosso dever cristão. Pois ambos são necessárias expressões de nossas doutrinas 
acerca de Deus e do homem, de nosso amor por nosso próximo e de nossa obediência 
a Jesus Cristo. A mensagem da salvação implica também uma mensagem de juízo 
sobre toda a forma de alienação, de opressão e de discriminação, e não devemos ter 
medo de denunciar o mal e a injustiça onde quer que existam. Quando as pessoas 
recebem a Cristo, nascem de novo em seu reino e devem procurar não só evidenciar, 
mas também divulgar a retidão do reino em meio a um mundo injusto. A salvação que 
alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade de nossas 
responsabilidades pessoais e sociais. A fé sem obras é morta.4 

 

Dessa forma, compreendemos que a luta da Teologia da Missão Integral busca a 

realização do reino de Deus na terra, assim como a instauração da liberdade e da justiça. Eles 

têm como objetivo denunciar as maldades para que elas sejam extintas da nossa sociedade, 

defendem os oprimidos e o respeito à diversidade. Isso posto, afirmamos que a Teologia da 

Missão Integral está de acordo com as práxis da Análise do Discurso Ecológica, pois, assim 

como a ADE, ela propõe a defesa pacífica dos que estão expostos ao sofrimento, bem como a 

erradicação deste. 

 

2.3 A religião sob a ótica da Análise do Discurso Ecológica 

 

A Análise do Discurso Ecológica não se posiciona contra nenhuma expressão religiosa, 

pelo contrário, ela compreende que, conforme já foi dito, quase todos os povos possuem alguma 

crença que direciona sua vida sócio e psicocultural (COUTO; COUTO; BORGES, 2015, p. 

141). A ADE é contra todo tipo de sofrimento evitável, o que às vezes, faz com que ela se 

posicione de forma contrária a alguns princípios religiosos que expõem seus fiéis ao sofrimento, 

isto é, muitas vezes ela é contra as práticas religiosas que causam sofrimento, tais como 

sacrifícios, penitências, dentre outras, e não à religião em si. 

A Análise do Discurso Ecológica, por ter caráter prescritivo, busca o equilíbrio do 

ecossistema e a autorrealização dos seres, apoiam teologias como a Latino-Americana, em suas 

duas vertentes, que tem uma posição intervencionista diante das injustiças sociais e que tem por 

objetivo defender os que não possuem força suficiente para defender-se.  

                                                           
4  Pacto de Lausanne, 1974. Disponível em: 

<http://www.monergismo.com/textos/credos/Pacto_de_Lausanne.pdf>. Acesso em: 17 maio. 2017. 
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Além dessas teologias, outra postura que está em consonância com os princípios da 

ADE é o Ecumenismo que consiste na reconciliação entre os diferentes grupos cristãos, a saber: 

o catolicismo, o protestantismo e o espiritismo. Esse movimento ecumênico iniciou propondo 

que houvesse uma unidade entre as religiões de base cristã que brigavam para ser a única 

vertente cristã considerada verdadeira, mas após a segunda metade do século XIX, passou a 

colocar em prática a aproximação e a comunhão entre essas vertentes cristãs. Esse movimento 

vai ao encontro das práxis da ADE, uma vez que defende o respeito à diversidade e à comunhão 

entre todos que compõe o ecossistema. 

O diálogo inter-religioso é também uma postura religiosa defendida pela ADE. Esse 

diálogo busca estabelecer uma aproximação entre grupos e expressões religiosas variadas, 

tentando estabelecer uma interação pacífica entre elas. Esse movimento que objetiva acabar 

com as diferenças entre as religiões no sentido não de unificá-las, mas de instaurar o respeito 

entre ela acabando com o preconceito e a violência religiosa. 

Ainda no percurso de compreensão da narrativa fílmica, no próximo capítulo, 

apresentamos o fazer cinematográfico do diretor Anselmo Duarte, os recursos da linguagem 

cinematográfica que evidenciam e potencializam os aspectos religiosos que instauram o conflito 

que resulta na intolerância religiosa que se dá entre o catolicismo e o candomblé. E também, 

abordaremos os postulados da Antropologia do Imaginário, que nos permitirá ler as imagens, 

que nos levará a compreender o conflito entre sagrado e profano na obra fílmica. 
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3 NA ESCADARIA DA IGREJA: A CINEMATOGRAFIA DE ANSELMO DUARTE E 

OS FUNDAMENTOS DA ANÁLISE FÍLMICA E IMAGÉTICA 

 

E, de início, a reprodução da ilusão não é também, de certo modo, sua correção? 

Gilles Deleuze 

 

 

 Neste capítulo, apresentamos os elementos fílmicos e imagéticos que serão utilizados 

na análise do filme, bem como o contexto cinematográfico do filme, e a cinematografia de 

Anselmo Duarte, diretor da obra em estudo. As informações sobre o cineasta e o contexto 

cinematográfico da obra se fazem necessárias na compreensão das escolhas dos recursos 

fílmicos que foram empregados na construção das cenas da narrativa fílmica. Em decorrência 

disso, apontamos os fundamentos da análise fílmica que são recursos cinematográficos que 

contribuem para a significação do filme, como os planos, os ângulos e etc. Para analisar as 

imagens no filme evocamos a teoria do Imaginário que nos auxiliará a depreender os aspectos 

míticos e simbólicos na obra. 

 

3.1 A cinematografia de Anselmo Duarte  

 

Anselmo Duarte foi o único diretor de cinema brasileiro a ser premiado com o Palma de 

Ouro, no Festival de Cannes, um dos eventos de mais prestígio no cinema mundial. Esse fato 

fez com que o diretor se tornasse uma figura extremamente importante para a história do cinema 

brasileiro. Mesmo diante desse grande feito, a cinematografia de Anselmo foi extremamente 

depreciada pelos críticos de cinema e outros cineastas. Dessa maneira, na biografia do diretor 

se nota que não lhe é atribuído o devido valor a sua contribuição para o cinema nacional. 

Na década de 1940, antes de iniciar sua carreira como diretor, Anselmo Duarte foi galã 

de duas das maiores produtoras de cinema industrial da época, a saber, a Atlântida e a Vera 

Cruz. A Atlântida produzia filmes do tipo chanchada carnavalesca, que, para os cineastas de 

esquerda, era alienada e alienante. Por sua vez, a Vera Cruz produzia filmes com uma técnica 

de filmes estrangeiros e tinha como objetivo transformar seu estúdio em São Bernardo do 

Campo na Hollywood latino-americana, mas, para os cinemanovistas, ela não evidenciava um 

compromisso com o cinema nacional-popular brasileiro e também era alienante. 

É nesse contexto que Anselmo surge como galã, um dos maiores e mais queridos da 

época. Embora tenha vindo de duas das companhias com menos estima entre a crítica de 

cinema, principalmente dos adeptos ao cinema novo, Anselmo Duarte conquistou logo de cara 
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o público e a crítica com o seu trabalho inicial como diretor, o longa-metragem “Absolutamente 

certo!”. Lançado em 1956, o filme foi construído a partir de uma pesquisa sobre a recepção dos 

espectadores nas salas de cinema, com o intuito de agradar e provocar boas sensações no 

público. Para Anselmo Duarte, em entrevista concedida a Luiz Carlos Merten (2004, p. 102): 

“Os críticos gostaram de Absolutamente Certo! – a maioria escreveu que havia feito um bom 

filme popular, com noções adequadas de ritmo e movimento, com melhora bastante acentuada 

no nível das comédias que eu mesmo interpretara”. 

Segundo Glauber Rocha, crítico e cineasta, “Absolutamente certo!” é um autêntico filme 

produzido por autor. Contudo, para a maioria dos críticos, o grande marco da carreira do diretor 

foi o filme “O pagador de promessas”, que teve por alicerce o excelente texto escrito por Dias 

Gomes. Isso, para Alex Viany (1999), não desvaloriza o importante trabalho realizado por 

Anselmo Duarte: 

 

A contribuição pessoal de Anselmo Duarte é enorme, não estando na adaptação 
cinematográfica de Dias Gomes, por exemplo, dois dos melhores momentos do filme: 
a cena em que Zé do Burro, retomando a cruz, namora Santa Bárbara, que, numa 
procissão, sobe as escadas da igreja em seu andor; e a sequência em que o padre 
agoniado por suas dúvidas e enfurecido pelo barulho que fazem os berimbaus, lá fora, 
na festa herética de Iansã, inutilmente tenta fazer com que os seus sinos abafem os 
sons do mundo exterior. (VIANY, 1999, p. 45). 
 

Essa obra fílmica de Anselmo, além de ter sido a primeira a elevar a qualidade do cinema 

brasileiro ao nível de cinema internacional, também marcou, no Brasil, o início do Cinema 

Novo, movimento que, segundo Merten (1999, p. 21), “depois de haverem elogiado o filme, 

buscava refrear um pouco o entusiasmo. Duarte não era um deles, não surgira dentro do grupo 

e arriscava-se, agora, a ser considerado o chefe da fila do movimento”. Isso se dava porque 

queriam que o chefe do movimento fosse o cineasta Glauber Rocha e, em decorrência disso, 

passaram a bombardear com críticas negativas o filme “O pagador de promessas” e todos os 

outros trabalhos de Anselmo Duarte (“Absolutamente certo!”, “Vereda de salvação”, “Quelé 

do Pajeú” e “Um certo Capitão Rodrigo”).  

 

3.1.1 O Cinema Novo 

 

O cinema novo foi um movimento cultural brasileiro que se inspirou na estética e nas 

técnicas do neorrealismo italiano. O objetivo desse movimento era produzir filmes que 

provocassem, no público, reflexões sobre os problemas sociais, políticos e econômicos do País. 

Para cumprirem esse propósito, suas obras tinham por temática principal a fome, a seca, o 
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misticismo religioso, o folclore e o Nordeste. Outra característica importante do cinema novo 

era a sua rebeldia, visto que, segundo os cinemanovistas, era totalmente possível produzir um 

filme de maneira independente, sem ter de concordar com as normas técnicas impostas pelo 

cinema da época. 

Há muitas discordâncias a respeito de sua gênese. Rodrigues (2005) afirma que o 

movimento teve início em 1955, com a apresentação do filme de Nelson Pereira, “40 Graus”. 

Outros, como Merten (2004), asseveram que foi com “O pagador de promessas”, de Anselmo 

Duarte. O próprio Anselmo narra, em entrevista, que Alex Viany, um dos expoentes do Cinema 

Novo, disse que “O pagador de promessas”, de Anselmo Duarte, e “Os cafajestes”, de Rui 

Guerra, marcavam o novo modo de fazer cinema no Brasil:  

 

Em 15 de abril de 1962, foram exibidos dois filmes na sala de projeções do antigo 
INC, o Instituto Nacional do Cinema. Um deles foi O pagador e o outro, Os Cafajestes, 
de Ruy Guerra, os dois brigando pelo direito de ir a Cannes para tentar a conquista da 
Palma de Ouro. 
Estavam presentes, além do embaixador Lauro Escorel e dos filhos dele, o Eduardo e 
o Lauro Filho, dois adolescentes que também iam entrar para o cinema, a nata do que 
viria a ser conhecido como Cinema Novo. Glauber Rocha, Cacá Diegues, Leon 
Hirszman, Marcos Farias, Miguel Borges, Joaquim Pedro de Andrade, Paulo Gil 
Soares e o Alex Viany. Cito especialmente o Alex Viany porque quando terminaram 
as exibições dos dois filmes, ele pediu a palavra e fez um pronunciamento. Disse: 
“Moçada, nesta noite estamos assistindo ao início de um novo cinema no Brasil”. Veio 
daí, do novo cinema anunciado pelo Viany, a origem do nome Cinema Novo, que foi 
aplicado ao movimento de renovação do cinema brasileiro como um todo, no começo 
dos anos 1960. (DUARTE apud MERTEN, 2004, p. 141-142). 
 

Algum tempo depois, Viany mudou de ideia, muitos dizem que foi por medo do sucesso 

que “O pagador de promessas” fez no exterior, onde foi aclamado como o maior representante 

do Cinema Novo do Brasil, porém, para os cinemanovistas, era inconcebível que Anselmo 

Duarte, e não Glauber Rocha, maior idealizador do movimento, levasse esse título. Por isso, 

Viany muda sua opinião, dizendo que “O pagador de promessas” e “Os cafajestes” são filmes 

fronteiriços e fazem parte, ainda, do cinema industrial.  

No contexto do pós-guerra, o projeto cultural do País se divide em dois: um que defende 

o desenvolvimento nacional atrelado aos setores internacionalizados do capital, e o outro que, 

proposto pelo projeto político de esquerda, acredita que o desenvolvimento ocorrerá quando o 

regime socialista for implantado no País, juntamente com a aliança as classes populares. É nesse 

cenário social que eclodirá o Cinema Novo, com o manifesto de 1965, postulado por Glauber 

Rocha e denominado Uma estética da fome, que preconiza a valorização de uma estética da 

pobreza, indo de encontro às representações idealizadas da pobreza pelo cinema industrial e 
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propondo uma estética agressiva para traduzir a realidade da fome no Brasil, objetivando 

provocar a reflexão e a desalienação do espectador. 

Assim, partindo dessa perspectiva, vários jovens cineastas, principalmente do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Bahia, se juntaram com a ideia de produzir um cinema de menor custo 

monetário, produzido a partir do lema “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”. Os filmes 

deveriam retratar a realidade social brasileira e os problemas relacionados ao 

subdesenvolvimento do País.  

Em decorrência dessas características, muitos críticos, ao assistirem “O pagador de 

promessas”, de Anselmo Duarte, o classificaram como um marco da estética cinemanovista. 

Isso porque “a abordagem da realidade nacional, a visão dos excluídos e da cultura popular, 

tudo aproximava O Pagador da estética da fome defendida pelos cinemanovistas” (MERTEN, 

2004, p. 21). Porém, segundo Viany (1999, p. 180-181), o filme de Duarte apresentava “alguns 

macetes rançosos que relembravam os tempos da produção ‘hollywoodiana’ Vera Cruz”, sem 

mencionar que fora produzido pela Cinedistri, uma empresa comercial que era o oposto do que 

o Cinema Novo pregava. Portanto, diante dessas discussões, torna-se impossível definir a qual 

movimento “O pagador de promessas” pertence, já que apresenta características das duas 

estéticas, como se discute no próximo tópico. 

 

3.1.2 Perspectiva crítica sobre o filme “O pagador de promessas” 

 

“O pagador de promessas”, de Anselmo Duarte, foi lançado em 1962 e é considerado, 

por todos os críticos de cinema, o trabalho mais significativo do diretor. Antes de produzir esse 

filme, Anselmo havia morado muitos anos na França, onde conheceu o Festival de Cannes, o 

seu corpo de jurados e como se dava o processo de avaliação para conquistar o prêmio, reunindo 

muitas informações que o ajudariam a construir o filme perfeito para concorrer à Palma de 

Ouro. De posse de todas essas informações, o diretor voltou ao Brasil disposto a encontrar a 

história perfeita para sua obra cinematográfica. 

Ao estabelecer contato com o texto de “O pagador de promessas”, vislumbrou nele todos 

os requisitos necessários para um filme à altura do festival. Porém, Dias Gomes não via com 

bons olhos esse interesse de Anselmo. Apesar de Anselmo Duarte ter se mostrado preparado e 

com total domínio das muitas etapas para a construção cinematográfica, o dramaturgo não 

enxergava nele o melhor diretor para adaptar uma de suas maiores obras para a versão fílmica. 

Diante dessa resistência, Anselmo garantiu a Dias Gomes que, se lhe desse autorização, ele 

produziria um filme que ganharia a Palma de Ouro, argumento que foi imprescindível para que 
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o dramaturgo desse seu consentimento. Dias Gomes, na tentativa de se resguardar, pediu que o 

produtor do filme, Oswaldo Massaini, incluísse no contrato uma cláusula que obrigava o diretor 

a seguir, sem nenhuma alteração, o roteiro aprovado pelo dramaturgo. 

Essa cláusula trouxe muitos problemas a Anselmo Duarte, pois ele sofreu duras críticas 

a respeito de sua falta de autoria no filme. De acordo com Glauber Rocha (2003), a direção de 

Duarte foi simples, satisfatória e objetiva, mesmo que não se perceba o seu trabalho como autor. 

O próprio Dias Gomes assume ter sido sua culpa essa falta de autoria de Anselmo no filme: 

 

Desse contrato constava também a obrigação de fazer a adaptação cinematográfica, 
onde procurei também me resguardar, mantendo quase literalmente o 
desenvolvimento e os diálogos da peça, e nisso amarrando a direção, reconheço – 
dessa acusação, que é feita a Anselmo, eu tenho toda a culpa. (GOMES, 1998, p. 182-
183). 
 

Percebe-se, na fala de Dias Gomes, que o diretor teve pouca liberdade para criar e 

marcar com suas impressões sua obra fílmica, todavia, compreende-se que só o fato de traduzir 

a linguagem literária para a cinematográfica já é considerado uma nova obra, especialmente 

porque, para Rocha (2003, p. 161), “ninguém acreditava que o ator Anselmo Duarte, diretor de 

chanchada, fosse encenar cinematograficamente um texto de um intelectual”. Isso acontecia 

devido ao fato de o diretor só ter dirigido, até então, filmes de comédia, que era o caso das 

chanchadas. Entretanto, ao ver o resultado de “O pagador de promessas” pode-se verificar que 

ele trabalhou com o gênero drama com muito êxito. 

Como explicado, a escolha de “O pagador de promessas” ocorreu por atender aos 

critérios de qualidade propostos pelo Festival de Cannes. Alicerçado nas informações que 

possuía sobre o festival, Anselmo selecionou os diálogos mais importantes, cortando aqueles 

que ele achava sem relevância para o filme e outras vezes os substituindo por símbolos, além 

da inclusão de algumas cenas com o objetivo de intensificar alguns aspectos da história, como 

é o caso da cena mais aplaudida em todos os festivais, que retrata Zé do Burro seguindo a 

imagem de Santa Bárbara pela procissão, namorando-a até as escadarias da igreja.  

O filme “O pagador de promessas” não foi imprescindível somente para que um novo 

movimento cultural se estabelecesse no cinema brasileiro, mas também foi de suma importância 

para que se instaurasse um cinema autêntico no Brasil, que apresentasse soluções para os 

problemas do cinema daquela época, como assevera Alinor Azevedo (apud VIANY, 1999, p. 

30-31): 
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O filme sério não é comercial, diziam os apóstolos das chanchadas. Mas, apesar de 
seu tema complexo, cheio de subentendidos e sutilezas, O pagador de promessas é 
acessível em vários níveis, tendo mensagens correlatas que serão facilmente 
apreendidas por quaisquer plateias. [...] Não há cineasta no Brasil, gozavam os snobs. 
Mas justamente quem se revela um diretor de importância internacional é Anselmo 
Duarte, ex-galã, que, na Atlântida como na Vera Cruz, nunca perdeu uma 
oportunidade de trabalhar nas salas de corte e em todos os departamentos técnicos. 
[...] Não há elencos no Brasil, denunciavam os basbaques. Pois O pagador de 
promessas tem um elenco a funcionar em conjunto, se bem que este ou aquele se 
destaque, com Leonardo Vilar em primeiríssimo plano. [..] A língua portuguesa não 
se adapta ao cinema, apregoavam os colonos. Mas, O pagador de promessas, [...] 
dando-nos uma dialogação legítima em sua força popular. Os filmes brasileiros devem 
procurar os temas universais, aconselhavam os alienados, propondo uma temática 
sueca (a la Bergman) ou italiana (a la Fellini). Mas O pagador de promessas demonstra 
uma verdade há muito conhecida dos revolucionários de teatro e do cinema do Brasil: 
quanto mais brasileiro o tema, mais universal ele é. [...] O filme, afinal, é o resultado 
de uma experiência coletiva, de muita gente, de muitos de erros, tanto no teatro como 
rádio e no cinema. Chegou a hora da soma, e, somando tudo, temos, sem desprezo 
pelos exercícios e tentativas do passado, que deve ser visto e analisado como o Opus 
1 do Cinema Novo. 

 

Observando a afirmação de Azevedo, pode-se constatar a relevância do filme em estudo, 

pois ele desconstrói várias ideias negativas sobre o cinema brasileiro da época, mostrando a 

força e a qualidade da arte brasileira. Apesar de toda a inovação apresentada pelo filme “O 

pagador de promessas”, Glauber Rocha afirma que essa produção não possuía força o suficiente 

para ser encarada como melhor que os seus concorrentes no Festival de Cannes. Ainda segundo 

Rocha (2003, p. 172), “O pagador de promessas” só ganhou o prêmio “pelas características de 

espetáculo que apresentava, superiores e mais sadias do que os filmes italianos e americanos”. 

Entretanto, o crítico e cineasta não deixa de ressaltar que a produção de Anselmo Duarte 

apresenta 

 

[o] senso de ritmo popular, cujas fontes estão na gramática americana do gangster e 
do western: o manejo dos instrumentos de trabalho é estabelecido e, executando 
rigorosamente um roteiro detalhado, transcreveu facilmente em imagens a estória 
polêmica de Dias Gomes. O grande final, com o povo levando Zé do Burro crucificado 
aos pés do altar, arrebentou aplausos, levantou o prêmio: o fecho ouro, a apoteose 
contaminante, é infalível. (ROCHA, 2003, p. 163-164). 
 

Segundo Merten (2004, p. 20), “O pagador de promessas” se fundamenta no texto 

dramático de Dias Gomes, porém, de forma destreatralizada, abordando “o embate entre a fé 

ingênua do povo e a fé institucionalizada da Igreja. Poucos filmes, no Brasil e no mundo, 

bateram com tanta força nessa ideia da Igreja como instituição contrária ao homem”. Contudo, 

podemos dizer que o conflito na obra vai além do embate entre os dois tipos de fé, ele se dá em 

vários âmbitos sociais, o que é abordado na obra é a relação conflituosa entre o povo e as 

instituições sociais repressoras. Desse modo, asseveramos que o filme mostra a arte em seu 
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pleno exercício de cidadania, inspirando, por meio da sua cinematografia, reflexões sobre os 

problemas sociais do nosso País. 

 

3.2 A Linguagem Cinematográfica5  

 

Temos como objetivo desta análise evidenciar os elementos estruturais e formais da 

produção fílmica, visando demonstrar como eles são salutares na construção dos sentidos e dos 

discursos expressos pela obra. Nesse sentido, nos debruçamos sobre a linguagem 

cinematográfica, que nos auxiliará na compreensão de algumas cenas e simbologias do filme. 

O filme “O pagador de promessas”, como dito anteriormente, apresenta características 

tanto do cinema industrial quanto do Cinema Novo, o que impossibilita os críticos de chegarem 

a um consenso quanto a sua classificação. Contudo, a grande maioria dos especialistas em 

cinema o classifica como integrante do cinema realista por retratar a realidade nacional da época 

e também por ser uma das obras que fundamentou o Cinema Novo, movimento cultural 

cinematográfico que tinha por premissa ocasionar a transformação da sociedade, retratando nos 

filmes a realidade social daquele período, além de apresentar as injustiças sociais e o cotidiano 

das classes de menor poder aquisitivo. Em decorrência dessa característica da obra fílmica é 

que consideramos relevante abordar questões relacionadas à ficção e à realidade no cinema. 

Gerárd Betton (1987), ao discutir a relação entre ficção e realidade no cinema, explica 

que desde sua gênese o cinema se propõe a reproduzir o real em toda sua totalidade. Para 

cumprir esse objetivo são utilizados inúmeros recursos que apresentam, de forma minuciosa, a 

vida real, dentre eles o cenário, que retrata detalhadamente o cotidiano, a linguagem e a 

sonorização da vida diária e, também, técnicas como “a ampliação das dimensões da tela, o uso 

frequente do plano-sequência, da profundidade de campo, o respeito à duração real do 

acontecimento” (BETTON, 1987, p. 9). E continua afirmando que a realidade no cinema é 

decorrente de 

 

inúmeros fatores ao mesmo tempo objetivos e subjetivos, imbricação de ações e 
interações de ordem ao mesmo tempo física (integração e parâmetros “sensoriais” e, 
principalmente, do continuum espaço-tempo) e psíquica (como todos os sentimentos 
e reflexos pessoais); o que aparece é um simples aspecto (relativo e transitório) da 
realidade, de uma realidade estética que resulta da visão eminentemente subjetiva e 
pessoal do realizador. 
 

                                                           

5
 Nesta pesquisa os conceitos relativos a linguagem cinematográfica, como: montagem; plano; espaço e tempo, se 

apoiam nos postulados dos seguintes autores: BERTTON (1987), BRITO (1995), MARTIN (2005) e 
RODRIGUES (2005). 
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Considerados os fatores supracitados, podemos afirmar que a realidade cinematográfica 

não se constitui exclusivamente pela seleção de recursos técnicos, mas também pela ideologia 

do autor. Metz (1972, p. 16-17) afirma que essa impressão de realidade provocada pelo cinema 

“desencadeia no espectador um processo ao mesmo tempo perceptivo e afetivo de 

‘participação’”, o que o faz ter mais credibilidade diante do público. Mesmo o cinema sempre 

tendo por meta a reprodução do real, essa só foi inteiramente alcançada depois da criação das 

técnicas que transformaram o cinema em um tipo de linguagem. 

De acordo com Martin (2005), o cinema se instaurou como linguagem a partir da 

produção de Edwin S. Porter, “O grande assalto ao trem” (1903), pois foi após esse filme que 

pode-se notar a eclosão dos recursos narrativos que constituem essa linguagem, tais como a 

montagem, os enquadramentos, os planos e ângulos de filmagem, os movimentos da câmera 

etc. Até então, no início do cinema, havia uma câmera fixa, que filmava as cenas em geral, 

porém, com o decorrer do tempo, os cineastas começaram a descobrir técnicas que permitiram 

criar vários sentidos para a obra, não partindo somente da linguagem verbal. Isso é corroborado 

por Martin (2005, p. 22), que explica: 

 

Inicialmente espetáculo filmado ou simples reprodução do real, o cinema tornou-se 
pouco a pouco uma linguagem, isto é, um processo de conduzir uma narrativa e de 
veicular ideias: os nomes de Griffith e de Eisenstein são os principais marcos dessa 
evolução que se fez pela descoberta progressiva de processos de expressão fílmica 
cada vez mais elaborados e, sobretudo, pelo aperfeiçoamento do mais especifico de 
todos eles, a montagem. 

 

Griffith é considerado um dos pioneiros na elaboração da linguagem cinematográfica 

por ter desenvolvido a técnica da montagem paralela, que retrata duas cenas ocorrendo ao 

mesmo tempo e intercalando-se na tela. Além disso, também está entre os primeiros a utilizar 

o recurso da câmera em movimento, ou travelling, como é chamado no cinema. Esse recurso 

revolucionou a arte cinematográfica, pois a libertação da câmera invalidou a inércia das cenas 

e possibilitou a instauração dos planos. 

A partir dessa libertação a câmera se tornou parte da narrativa como uma personagem 

que é ativa e se movimenta pelo cenário. Se nos primórdios do cinema a filmadora era vista 

somente como um instrumento que tinha por finalidade retratar ações e cenários, depois dessa 

libertação ela irá, também, retratar o ponto de vista dos personagens, o que permitirá a inserção 

da subjetividade no filme. Dessa maneira, pode-se afirmar que a câmera apresenta a história a 

partir da percepção do personagem em ação, além de resultar na criação da montagem que é 

basilar para a construção cinematográfica. 
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3.2.1 A montagem  

 

A montagem, ou edição, como também é conhecida, consiste no processo de escolha, 

organização e combinação dos planos de um filme com a finalidade de atingir o resultado 

esperado. Ela pode ser narrativa, ideológica e rítmica. A montagem narrativa é descritiva, pois 

relata uma ação através da junção de vários fragmentos de realidade, ordenados para que a 

sucessão desses fragmentos forme um todo significativo. Esse tipo de montagem subdivide-se 

em quatro tipos: montagem alternada, montagem invertida, montagem paralela e montagem 

linear. 

Na montagem narrativa alternada as imagens são justapostas com o intuito de apresentar 

a ação de maneira alternada. Recurso bastante utilizado nos filmes em que se mostram cenas de 

perseguição ou discussão, também é muito usado para intensificar a emoções, principalmente 

quando as imagens são alternadas para passarem rapidamente, o que faz com que o suspense 

do público se mantenha durante toda a cena. O filme O desconhecido do Norte Expresso (1951), 

do cineasta Hitchcock é um ótimo exemplo desse tipo de montagem, pois apresenta cenas 

alternadas para intensificar a perseguição o que cria um clima de suspense na obra fílmica. 

Já na montagem narrativa invertida as imagens não seguem a ordem cronológica da 

ação, apresentando uma ou muitas cenas de flashback, recurso que mostra cenas do passado. 

Assim, ocorre a mistura de cenas do passado com cenas do presente. Esse tipo de montagem é 

muito empregada no cinema, uma vez que esse tipo de técnica tem o objetivo de apresentar uma 

explicação, a motivação ou uma informação que faltava na história. O Grande Gatsby (2013) é 

um exímio exemplo desse tipo de montagem, porque a todo tempo ao longo da história retratam 

cenas do passado com intuito de explicar as ações do protagonista.  

Na montagem narrativa paralela várias imagens são aproximadas de forma simbólica 

para que essa justaposição dos quadros resulte em um significado específico, não havendo a 

obrigatoriedade de sincronia entre as imagens apresentadas. Nessa técnica, a ação não ocorre, 

mas fica insinuado que algo aconteceu. Griffith é considerado o precursor da montagem 

paralela, seu filme Intolerance (1926) é o principal marco nesse tipo de montagem, a obra 

fílmica retrata algumas cenas uma ao lado da outra para levar o espectador a observar que a 

intolerância ocorre em qualquer época da história humana. 

Há também a montagem narrativa linear, na qual as imagens são organizadas uma após 

a outra obedecendo a ordem cronológica de uma ação. Por apresentar uma estrutura 

sequenciada, esse tipo de montagem é classificada como simples e clássica. “O pagador de 
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promessas” se enquadra nesse tipo de montagem, porque evidencia uma narrativa fílmica 

simples e segue fielmente a cronologia das ações que compõem a história de Zé do Burro. 

Outro tipo de montagem é a rítmica, que constitui-se do resultado da confluência entre 

a extensão de dado plano e a atenção que ele causa no espectador, ou seja, quando um plano é 

apresentado na tela ele promove um período de atenção total, momento em que o público 

interpreta o plano, dele extraindo os sentidos que carrega. Porém, se o plano demorar mais do 

que o esperado há uma baixa na atenção que gera impaciência na plateia. O ritmo do filme se 

constrói, então, a partir da premissa de manter sempre a atenção do espectador no máximo, 

fazendo a substituição do plano por outro sempre antes da perda de atenção. O filme 

Encouraçado Potemkim (1925) do cineasta Serguei Eisenstein é um bom exemplo de montagem 

invertida, como a cena da escadaria de Odessa onde o carrinho de bebe funciona como 

acelerador de um quadro para o outro. 

Por fim, há a montagem ideológica, que faz uso da aproximação dos planos com o 

objetivo de provocar sentimentos reflexivos, mudança de ponto de vista ou de filiação 

ideológica. Para cumprir seu propósito ela reconstrói, de forma intelectual, a perspectiva da 

realidade apresentada no filme. Eisenstein utilizou com maestria esse tipo de montagem em seu 

filme Ivan, o Terrível (1944), principalmente, na cena em que os planos se alternam entre o 

rosto de Anastácia e as moedas de ouro. 

 

3.2.2 Os planos e os movimentos de câmera  

 

O plano, que também pode ser chamado de tomada ou quadro, dá segmentação ao filme 

e é definido como a imagem contínua compreendida entre dois cortes, ou melhor, é a imagem 

gravada no período em que a câmera está ligada, registrando uma cena (BERTTON, 1987). É 

considerado um dos elementos mais importantes da linguagem cinematográfica, além de ser 

compreendido por alguns especialistas de cinema como uma unidade de significação da 

narrativa fílmica. Há vários tipos de planos, que recebem nomes específicos baseados na 

distância entre a câmera e o que está sendo filmado, o ângulo e o tempo de duração da gravação.  

No filme “O pagador de promessas” existem inúmeros tipos de planos no que diz 

respeito à distância entre a câmera e o que está sendo filmado. O grande plano geral é muito 

amplo, tem por objetivo informar ao público o lugar (cidade, paisagem) no qual acontecerá a 

ação. Nele, as personagens são desvalorizadas dando ênfase somente à paisagem, plano 

utilizado por Anselmo no início do filme para mostrar a peregrinação do pagador (Figura 6). 

Outro quadro empregado na obra é o plano geral, que tem um enquadramento menor e focaliza 



64 

 

o lugar específico onde ocorrerá a ação, além das personagens e dos objetos envolvidos na cena. 

Na obra fílmica, grande parte da ação ocorre na escadaria da Igreja (Figura 7). 

 

Figura 6 – Peregrinação  

 
 Fonte: Filme O Pagador de Promessas  
 

 
 

Figura 7 – A Igreja de Santa Bárbara 

 
Fonte: Filme O Pagador de Promessas 

 

O plano inteiro retrata a personagem de corpo inteiro, filmando um pouco acima da 

cabeça e abaixo dos pés, como ocorre na cena em que Zé do Burro averigua se a porta da 

sacristia está aberta (Figura 8). No plano americano, a personagem é mostrada do joelho para 

cima e privilegia a ação em relação ao cenário, como quando as beatas conversam com o 

Sacristão, indagando-o sobre o Pagador (Figura 9). No filme, também, encontramos muitas 

cenas com plano médio que enquadra o personagem da cintura para cima, na maioria das vezes 

com a finalidade de revelar os movimentos das mãos da personagem, por exemplo, na ocasião 

em que o Padre reforça que não permitirá a entrada de Zé na Igreja e atribui a culpa daquela 

“heresia”, como ele denomina a promessa de Zé, ao burro, que segundo ele foi utilizado como 

instrumento de Satanás (Figura 10). O primeiro plano focaliza no autor, retratando-o do busto 
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para cima, objetivando revelar as emoções, as intenções e as atitudes da personagem. Na 

narrativa fílmica, esse quadro, dentre muitas outras cenas, foi aplicado para mostrar a angústia 

e a dúvida em que Padre Olavo se encontra diante da situação do protagonista, como na cena 

em que ele conversa com Monsenhor e relata não saber o que fazer (Figura 11). 

 

Figura 8 – Zé do Burro na porta da Sacristia 

 
Fonte: Filme O Pagador de Promessas 

 

Figura 9 – Beatas e Sacristão olhando Zé com a cruz 

 
Fonte: Filme O Pagador de Promessas 

 

Figura 10 – Padre reforçando que Zé do Burro não entrará na igreja 

 
Fonte: Filme O Pagador de Promessas 
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Figura 11 – Padre Olavo conversando com Monsenhor Otaviano 

 
Fonte: Filme O Pagador de Promessas 

 

O close enquadra todo o rosto da personagem do ombro para cima. É um plano muito 

importante, pois evidencia a expressão facial do ator, possibilitando que os efeitos psicológicos 

e dramáticos transpareçam, além de permitir que situações de tensão sejam ainda mais 

intensificadas, tendo sido empregado na cena mais elogiada do filme, que retrata os olhares de 

cumplicidade entre Zé do Burro e Santa Bárbara durante a procissão (Figuras 12 e 13).  

 

Figura 12 – Zé do Burro olhando para a imagem de Santa Bárbara 

 
Fonte: Filme O Pagador de Promessas 

 

 
Figura 13 – A imagem de Santa Bárbara olhando para Zé  

 
Fonte: Filme O Pagador de Promessas 
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O plano detalhe só apresenta uma parte do corpo, destacando os detalhes e até mesmo 

objetos que contribuem para a significação do filme. Na obra cinematográfica em análise, esse 

plano é muito utilizado para fazer referência à cultura do candomblé, evidenciando os 

instrumentos utilizados nos ritos (Figura 14).  

 

Figura 14 – Xequerê 

 
Fonte: Filme O Pagador de Promessas 

 

Temos também na narrativa fílmica, o plano conjunto que apresenta um grupo de 

pessoas no cenário no qual a ação não é mostrada com detalhes. Esse plano é fechado quando 

apresenta dois personagens, por exemplo, a cena de Zé do Burro contando o porquê de sua 

promessa para o Padre Olavo (Figura 15), ou aberto, que permite mais personagens em cena, 

como é o caso das mães-de-santo lavando a escadaria (Figura 16). 

 

Figura 15 – Zé do Burro narrando sua promessa ao Padre 

 
Fonte: Filme O Pagador de Promessas 
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Figura 16 – Mães-de-santo lavando a escadaria 

 
Fonte: Filme O Pagador de Promessas 

 

O plano, como já dito anteriormente, também é classificado a partir do ângulo em que é 

filmado. Segundo Betton (1987, p. 34), em nenhum momento ele é usado aleatoriamente, mas 

é utilizado com um propósito que se justifica “pela configuração do cenário, pela iluminação, 

pela valorização desse ou daquele aspecto do assunto, pelo ângulo procedente e do seguinte, 

mas também pelo desejo de mostrar fenômenos afetivos, suscitar determinados sentimento, 

determinadas emoções”.  

No que diz respeito ao ângulo, ele pode ser do tipo plongée e contraplongée. O plongée 

ocorre quando a câmera enquadra a personagem de cima para baixo, ou seja, em posição de 

“mergulho” (MARTIN, 2005). Esse recurso é utilizado para diminuir a personagem em 

determinado momento, “esmagando-a moralmente ao colocá-la no nível do solo, fazendo dela 

um objeto levado por uma espécie de determinismo impossível de ultrapassar” (idem, 2005, p. 

51). No filme “O pagador de promessas” inúmeras vezes, quando Zé é enquadrado em momento 

de embate ele é filmado em plongée, para demonstrar sua fragilidade diante da Igreja, além de 

sua incapacidade de vencer aquela luta (Figura 17).  

 

Figura 17 – O Pagador de Promessas diante da escadaria da igreja 

 
Fonte: Filme O Pagador de Promessas 
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No entanto, nas cenas finais, o Padre também será enquadrado por esse ângulo, 

mostrando sua pequenez no embate com o povo (Figura 18). 

 

Figura 18 – O Padre olhando o pagador de promessa entrando na igreja carregado sobre a cruz 

 
Fonte: Filme O Pagador de Promessas 

 

O contraplongée é o inverso, a câmera, que filma de baixo para cima, é baixa, 

insinuando certa superioridade. Também sugere uma exaltação e um engrandecimento da 

personagem. Esse recurso é muito utilizado para retratar a Igreja e o Padre, que durante a 

narrativa fílmica detém o maior poder. No entanto, isso muda a partir do momento em que o 

povo se une (Figuras 19 e 20). 

 

Figura 19 – A Igreja de Santa Bárbara filmada de baixo para cima 

 
Fonte: Filme O Pagador de Promessas 
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Figura 20 – Padre Olavo filmado em contraplongée 

 
Fonte: Filme O Pagador de Promessas 

 

Outro quesito para caracterizar um plano é o tempo de duração que ele tem e isso 

influencia de forma direta na construção do discurso produzido pela obra fílmica. Partindo da 

duração, o plano pode ser classificado em plano relâmpago (são muito rápidos, duram poucos 

segundos e são muito conhecidos como flash), plano longo (tem duração média, podendo durar 

muitos minutos) e plano sequência (extremamente longo, compreende toda uma sequência 

narrativa). No filme de Anselmo Duarte ocorre esses três tipos de duração, empregadas em 

vários momentos na narrativa para construir sentidos diferentes na história. 

O plano também pode ser observado a partir dos movimentos da câmera, que tem um 

objetivo específico. Com o propósito de descrever uma personagem e um objeto, ele pode 

preencher a história com dramaticidade, além de criar sentidos a partir do psicológico das 

personagens. Além desses movimentos que evidenciam as personagens e os objetos há também 

aqueles que focam nas relações espaciais entre os dois elementos da ação. 

Os movimentos da câmera podem ser internos, quando só o objeto enquadrado se move 

e a câmera permanece parada, e externos, quando o objeto retratado fica imóvel e a câmera se 

movimenta ao seu redor. Há também a possibilidade de a câmera e o objeto que ela está 

filmando ficarem parados ou se movimentarem simultaneamente. 

As técnicas de movimentação da câmera podem ser de dois tipos, a saber: ópticas ou 

físicas. Os movimentos de tipo óptico seguem os recursos da própria câmera, como zoom in e 

zoom out, além de foco e fora de foco. O zoom in corresponde ao movimento de aproximação, 

já o zoom out faz o movimento contrário, isto é, de afastamento. O foco e o fora de foco 

compreendem a existência ou a não existência de nitidez, seja ela total ou parcial. 
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Os movimentos físicos ocorrem no eixo, quando a câmera está apoiada no tripé, que 

serve de suporte para a movimentação para todos os lados. Nesse tipo de movimentação física 

temos o movimento panorâmico horizontal, no qual a câmera se movimenta da direita para a 

esquerda mutuamente, movimento também conhecido como “chicote” se feito de forma rápida. 

Ademais, há o movimento panorâmico vertical ou Tilt, no qual a câmera se move de baixo para 

cima (tilt up) e de cima para baixo (tilt down). 

Os movimentos físicos fora do eixo correspondem à ação da câmera de se movimentar 

sem estar fixada no eixo. Ela pode ser executada por aparelhos como carrinhos, steadycam, 

entre outros, que servem para conferir o máximo de estabilidade. Também é possível realizar 

movimentos sem eles, com a câmera na mão, recurso denominado de travelling, que pode ser 

horizontal direita e esquerda e vice-versa, movimentando também para frente (travelling in) e 

para trás (travelling back), ou ele pode ser circular, fazendo movimentos centrífugos e girando 

em torno de si mesma, bem como movimentos centrípetos, girando a partir de um ponto do 

cenário.  

 

3.2.3 O espaço e o tempo 

 

O espaço fílmico é controlado, esteticamente, por meio de técnicas cinematográficas 

como planos, ângulos e movimentos. De acordo com Betton (1987, p. 29), o espaço no cinema 

“é um espaço vivo, em nada independente de seu conteúdo, intimamente ligado às personagens 

que nele evoluem. Tem o valor dramático ou psicológico, uma significação simbólica; tem 

também um valor figurativo e plástico e um considerável caráter estético”. Dessa forma, 

podemos asseverar que o espaço fílmico não retrata o ambiente físico como ele realmente é, 

mas constrói o espaço de forma que ele também se torne um elemento de significação para a 

história narrada. 

No cinema existem dois modelos de espaço, o mostrado e o não mostrado. O mostrado 

são as sequências de planos escolhidos e montados pelo diretor para conferir determinado 

sentido à narrativa fílmica. O espaço não mostrado – ou espaço off, como é denominado no 

universo cinematográfico – corresponde àquilo que não é retratado na tela. Assim, quando a 

câmera releva uma cena no mesmo instante o espectador já começa a imaginar o que não foi 

visto na tela, essas lacunas impelem o público a colaborar na produção da narrativa fílmica, 

uma vez que é a partir da percepção dele que esses espaços vão ganhando significação. 
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Numa residência – suponhamos – o telefone toca, e um homem atende, apreensivo; 
no próximo plano o vemos numa sala de hospital em visita a um amigo, há pouco 
acidentado: o percurso que lhe custou para trocar de roupa, fechar as portas, tomar o 
carro, enfrentar o trânsito etc., nos é poupado pela narração, mas o mais importante a 
notar, aqui, não é a economia de elementos, própria de qualquer linguagem, e, sim, o 
preenchimento que fazemos desse não visto. Se, por exemplo, o nosso personagem 
chegou ao hospital de colarinho desarrumado, não é improvável que, ao contarmos o 
filme a alguém, o descrevamos se vestindo apressadamente, quando de fato isto, ou 
seja, o ato de vestir-se, não esteve em nenhum momento “na tela”. (BRITO, 1995, p. 
192). 

 

Dessa maneira, pode-se constatar que o cinema revela somente uma parte do espaço 

ficcional, convidando o espectador a cooperar com o processo de elaboração de sentidos da 

obra fílmica. Como exemplo de espaço mostrado temos as cenas de Zé do Burro no terreiro 

fazendo a promessa, sua peregrinação e seus embates com o Padre, dentre outros. Por sua vez, 

como espaço não mostrado há o acidente de Nicolau e todas as tentativas que o protagonista 

faz de narrar ao Padre o que tentou para salvar seu burro, além da relação sexual extraconjugal 

que Rosa tem com Bonitão, tudo isso construído a partir da imaginação dos espectadores. 

Ademais, Anselmo utiliza a capacidade que o cinema possui de apresentar inúmeros 

cenários para contribuir para a construção de sentidos da narrativa fílmica fazendo, por 

exemplo, com que duas cenas corroborassem para comprovar a veracidade da história narrada 

por Zé do Burro. A primeira cena ocorre quando o protagonista está no terreiro de candomblé, 

ajoelhado diante da imagem de Santa Bárbara, fazendo sua promessa; logo, a segunda cena é 

quando mostram a procissão de Santa Bárbara e, novamente, a imagem idêntica à da Santa 

Bárbara em que Zé fez sua promessa, provando então que a história narrada por ele era verídica, 

que foi mesmo a essa santa que ele fez a promessa.  

Segundo Martin (2005), o dinamismo espacial, o sincronismo e a descontinuidade 

temporal estão entre as principais características da linguagem cinematográfica. Ele ainda 

afirma que “apesar das aparências realistas e figurativas da imagem fílmica, quando tomamos 

contato com o filme, não é o espaço que se nos impõe à partida com mais força, mas sim o 

tempo”. O cinema, entre as artes dramáticas, é o que possui mais domínio sobre o tempo, pois 

dispõe de recursos que permitem alterá-lo, podendo manipulá-lo de diversas formas. 

 Dentre os vários elementos técnicos que o cineasta utiliza para construir um filme há 

aqueles voltados somente para a organização temporal, tais como: câmera rápida ou lenta, 

interrupção ou inversão do movimento, dilatação ou contração temporal. Essas técnicas 

possibilitam que o diretor reduza, aumente, retarde e apresse o tempo. Além dos recursos de 

tempo próprios da linguagem cinematográfica, o cinema ainda se apropria de elementos 
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temporais do universo narrativo, como flashbacks, flashsforwards e elipses, de maneira a 

produzir, na obra fílmica, vários sentidos. 

Martin (2005) afirma que existem quatro tipos de tempo no cinema: o tempo respeitado, 

no qual o período de duração da ação condiz com a extensão do filme; o tempo desordenado, 

em que há o uso do recurso flashback, inserindo o passado na narrativa; o tempo abolido, 

quando cenas que ocorrerão em momentos diferentes ficam lado a lado ou se sobrepõem; e 

também o tempo condensado, em que a narrativa fílmica organiza as ações na ordem 

cronológica, isto é, a partir da causalidade e da linearidade. Esse é o caso de “O pagador de 

promessas”, pois o tempo é construído baseado na sequência linear dos fatos acontecidos na 

saga de Zé do Burro. 

O espaço e tempo estão intimamente ligados, principalmente quando compreendemos 

que o “universo fílmico constitui um complexo espaço-tempo, ou melhor, um continuum 

espaço-duração” (MARTIN, 2005, p. 247). Podemos dizer, então, que nessa relação espaço-

tempo o cinema consegue operar com total domínio, fazendo com que um plano que durou 

poucos segundos possa ser interpretado pelo espectador de forma que pareça ter se mantido o 

tanto que duraria no tempo real. Dessa forma, compreendemos que esse efeito ilusório de tempo 

e espaço só é possível por meio da montagem que nos traz a sensação de continuidade temporal, 

e não de momentos recortados em planos. 

Além dos princípios da análise fílmica, supracitados, faz-se necessário, também, 

mobilizar na leitura da obra em estudo elementos da análise imagética. Assim, para investigar 

os sentidos criados pelas imagens no filme nos apoiamos nos estudos de Durand (1997) sobre 

o Imaginário. 

 

3.3 A Antropologia do imaginário: uma síntese  

 

No decorrer da história, houve, no ocidente, um distanciamento progressivo dos poderes 

da imagem que, assim, passou a ser desvalorizada e marginalizada. Durand, em seu livro Mito, 

símbolo e mitodologia (1982), afirma que esse divórcio entre a sociedade e a imagem se deu 

em grande parte em decorrência do monoteísmo, que proibia a criação de qualquer imagem que 

pudesse substituir a Deus. Houve também grande influência da escolástica medieval, que 

objetivava unir a fé cristã e o pensamento racional da filosofia grega, além da fundação da física 

moderna, postulada por Descartes e Galileu, que tinha a premissa de que a verdade só poderia 

ser acessada por meio da razão. 
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Por essa razão, durante muito tempo a imaginação e o imaginário foram tratados como 

categorias do irracional, sendo utilizados como sinônimo de fantasia e ilusão. Porém, estudiosos 

de várias áreas do conhecimento perceberam o poder que as estruturas míticas e simbólicas 

exerciam sobre os comportamentos sociais e esse reconhecimento foi um dos fatores que 

contribuíram para a revalorização da imagem (DURAND, 1982). 

Muitas pessoas confundem imaginação e imaginário, tomando um como sinônimo do 

outro, contudo, eles não podem ser compreendidos como a mesma coisa. Imaginação é a 

faculdade de perceber, apreender, presentificar e reproduzir as imagens dos objetos do mundo 

concreto. Já o imaginário é “o conjunto das imagens e relações de imagens que constitui o 

capital pensado do homo sapiens” (DURAND, 1997, p. 18), ou seja, o imaginário é o nosso 

museu de imagens, no qual as categorizamos e operacionalizamos. Essa operacionalização das 

imagens pelo imaginário ocorre através do trajeto antropológico do imaginário, que Durand 

(1997, p. 41) define como “a incessante troca ao nível do imaginário entre as pulsões subjetivas 

e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social”, isto é, ele 

engloba o processo entre a percepção e a acomodação das imagens no psiquismo humano. 

Para alicerçar sua teoria, Durand se apoia nos estudos desenvolvidos na Escola de 

Leningrado. Essa escola foi fundada na década de 1920 por pesquisadores russos liderados por 

W. Becherev e seus estudos dedicavam-se ao aparelho nervoso humano, tendo apontado, 

inicialmente, que há dois reflexos dominantes no recém-nascido, a saber: o postural e o 

deglutativo, porém, novas pesquisas apontaram mais um: o copulativo.  

Segundo Durand (1997, p. 54-55), as dominantes reflexas são inatas e atuam como 

organizadoras do imaginário. A dominante postural se relaciona à tentativa de verticalidade 

humana e está ligada às “matérias luminosas, visuais e [às] técnicas de separação, de 

purificação, de que as armas, as flechas, os gládios são símbolos frequentes”. A dominante 

deglutativa diz respeito à descida digestiva e “implica as matérias de profundidade; a água, ou 

a terra cavernosa suscita os utensílios continentes, as taças e os cofres, e faz tender para os 

devaneios técnicos da bebida ou do alimento”. Já a dominante copulativa se refere ao reflexo 

sexual e seus símbolos são “a roda e a roda de fiar, a vasilha onde se bate a manteiga e o 

isqueiro”, entre outros.  

Esses reflexos dominantes dinamizam o imaginário, compondo esquemas que são 

responsáveis por relacionar os gestos dominantes a suas representações simbólicas. Esses 

esquemas são denominados schémes. Durand (1997) afirma que os schémes são resultantes da 

concomitância entre os gestos do corpo, os centros nervosos e as representações nervosas do 

imaginário. Ele ainda afirma que  
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[o] schéme é uma generalização dinâmica e afetiva da imagem, constitui a factividade 
e a não-substantividade geral do imaginário [...]. faz a junção entre os gestos 
inconscientes do sensório motricidade (postural, engolimento, cópula e ritmo), entre 
as dominantes reflexas (verticalidade, deglutição e rítmica) e as representações 
(sensibilidade e símbolo). É estes esquemas que formam o esqueleto dinâmico, o 
esboço funcional da imaginação. (DURAND, 1997, p. 60). 
 

Dessa maneira, podemos dizer que os schémes são a espinha dorsal da imaginação, 

espinha essa que é preenchida pelos arquétipos. O arquétipo foi postulado por Jung e, segundo 

Pitta (2005, p. 18), “é a representação dos schémes. Imagem primeira de caráter coletivo e inato; 

é o estado preliminar, zona onde nasce a ideia (Jung). Ele constitui o ponto de junção entre o 

imaginário e os processos racionais”. Assim, ele é a ideia que se constitui em imagem, tornando-

se uma metáfora por meio da linguagem. 

De acordo com Chervalier (2015), os símbolos são a essência da vida imaginativa, eles 

“revelam os segredos do inconsciente, conduzem às mais recônditas molas da ação, abrem o 

espírito para o desconhecido e o infinito”.6 Para Durand (1997), eles sempre atualizam os 

arquétipos, às vezes repetindo-os e outras vezes explicitando suas variações. Em decorrência 

disso, podemos dizer que o símbolo é ambivalente, pois o seu significado dependente do 

significado arquetipal e de sua motivação. Por meio da relação entre arquétipo, símbolo e 

schémes se constroem os regimes das imagens. 

Com base nos estudos das dominantes reflexas, Durand (1997) agrupou as imagens em 

dois grandes grupos, que ele denominou regime diurno e noturno das imagens. Segundo ele, o 

homem organiza e dinamiza seu mundo a partir desses regimes. O regime diurno diz respeito à 

luz, aos símbolos que expressam a ascensão e a queda, enquanto o noturno está relacionado à 

noite e se caracteriza pela busca pela harmonia dos opostos. Strôngoli (1997), com autorização 

de Durand, também postulou um terceiro regime, que ela denominou crepuscular, que se refere 

ao movimento cíclico do tempo.   

Dos inúmeros sentidos – resultantes do prolongamento da relação dos schémes, dos 

arquétipos e dos símbolos – se constitui o mito. Para Durand (1997, p. 63), este “é um esboço 

de racionalização, dado que utiliza o fio discursivo, no qual os símbolos se resolvem em 

palavras e os arquétipos em ideias. Sendo assim, ele é a dinâmica entre símbolos, arquétipos e 

esquemas que formam uma narrativa e se apresenta como uma história exemplar, um relato 

fundante da cultura. Durand (1997, p. 361) enfatiza a importância do mito, pois 

                                                           

6  CHERVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Introdução. In: ______; ______. Dicionário de símbolos: (mitos, 
sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números). 28. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2015.  
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[...] o mito é uma repetição rítmica, como ligeiras variantes de uma criação. Mais do 
que contar, como faz a história, o papel do mito parece ser o de repetir, como faz a 
música. [...] no quadro pobre e diacrônico do discurso, o mito acrescenta a própria 
dimensão do “Grande Tempo”, pela sua capacidade sincrônica de repetição. 
Gostaríamos de mostrar que essas repetições de sequências míticas tem um conteúdo 
semântico, quer dizer, que no seio do sincronismo a qualidade dos símbolos importa 
tanto como a relação repetida entre os protagonistas do drama. 

 

Com o intuito de analisar essa repetição rítmica do mito, Durand postulou sua 

mitodologia, que é composta por duas técnicas de investigação: a mitocrítica e a mitanálise. De 

acordo com Durand (1996, p. 155, grifos do autor), “o mito decompõe-se em alguns ‘mitemas’ 

indispensáveis que lhe conferem sincronicamente o sentido arquetípico, mas, diacronicamente, 

ele é apenas constituído pelas lições”. Dessa forma, a mitocrítica é o método pelo qual se analisa 

um texto ou uma obra artística, sendo uma metodologia que se baseia na investigação das 

redundâncias relativas aos mitos diretivos da obra. Já a mitanálise é o método que analisa  um 

contexto sociocultural definido. Esta pesquisa filia-se ao método da mitocrítica, utilizado para 

analisar o mito diretor do filme O pagador de promessas.  

No próximo capítulo, Entre Santa Bárbara e Iansã: a Sintaxe Simbólica e a Ecologia da 

Interação comunicativa , analisamos as imagens que formam as sequências fílmicas, com base 

nos estudos da Antropologia do Imaginário de Gilbert Durand, os recursos da linguagem 

cinematográfica, e também, as interações comunicativas entre os personagens sob a luz da 

Análise do Discurso Ecológica. 
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4 NA PORTA DA IGREJA: ANÁLISE DO CORPUS 

 

 

Tudo se reduz ao diálogo, à contraposição dialógica enquanto centro. Tudo é meio, 

o diálogo é o fim. Uma só voz nada termina, nada resolve. Duas vozes são o mínimo 

de vida. 

                  Mikhail Bakhtin 
 

 

 

 Neste capítulo, buscamos compreender como as disjunções culturais e a não aceitação 

da diversidade, causada pela intolerância religiosa, conduzem ao sofrimento em seu âmbito 

natural, mental e social na obra fílmica O pagador de promessas. Para isso, analisamos alguns 

diálogos e imagens que retratam o discurso religioso expresso pelo Padre, pelo protagonista Zé 

do Burro e pelos demais personagens que compõem o seu enredo, ou seja, nos debruçamos 

somente sobre os atos de interação comunicativa que se refiram a Zé do Burro e a sua promessa, 

a partir dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso Ecológica, postulada por Couto 

(2014), e da Antropologia do Imaginário, proposta por Durand (1997).  

 

4.1 Análise dos atos de interação comunicativa do filme O pagador de promessas 

 

 O filme inicia exibindo Zé e sua esposa, Rosa, no terreiro de Candomblé de Maria de 

Iansã. Nessa cena, Zé do Burro é filmado em primeiro plano e retratado de joelhos, com os 

olhos fixos na imagem de Santa Bárbara, e Rosa é enquadrada em plano americano em um 

canto, meio que alheia ao que vê (Figura 21). Segundo Chevalier e Gheerbrant (2015, p. 517) 

o joelho é “o símbolo da autoridade do homem e do seu poder social”. Esses autores (2015, p. 

518) ainda afirmam que ajoelhar-se diante de alguém significa fazer um ato de vassalagem, 

adoração, assim, ao dobrar os joelhos o sujeito pratica um ato de humildade. Dessa forma, Zé, 

ao ajoelhar-se diante da imagem de Santa Bárbara, realiza um ato de adoração e humildade 

diante dela. 
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Figura 21 – Zé e Rosa no terreiro de Candomblé 

 
Fonte: Filme O pagador de promessas (1962). 

 

 A humildade é uma característica basilar a todos os religiosos que almejam alcançar o 

sagrado. O termo “humildade” tem sua origem na palavra humus, originária do grego antigo, 

que significa terra e também deu origem aos léxicos homem, humano, humanidade, entre 

outros. A relação estabelecida entre homem/humano e a terra nos remete ao mito criacionista 

cristão, pois, segundo a Bíblia, “formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas 

o fôlego de vida; e o homem foi feito alma vivente” (Gênesis 2:7).7 Consequentemente, 

podemos dizer que humilde é “aquele/aquilo que fica no chão”,8 por isso o protagonista, no 

momento de sua promessa, se ajoelha, ou seja, fica mais próximo do chão, mostrando 

humildade diante da imagem de Santa Bárbara. 

 

Figura 22 – Peregrinação de Zé do Burro e sua esposa 

 
Fonte: Filme O pagador de promessas (1962). 

                                                           
7  Bíblia de Estudo Vida Abundante. São Paulo: Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, 2000. 
8  Disponível em: https://www.gramática.net.br/origem-das-palavras/etimologia-de-humildade/. 
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 No filme, Anselmo retrata a peregrinação de Zé carregando a cruz enquanto Rosa o 

segue. Dentre as imagens que mostram essa peregrinação, a cena da ponte é a mais 

representativa em vista da sua carga simbólica. Esse percurso é filmado, inicialmente, em 

grande plano geral (Figura 23), já nos dando pistas da pequenez do protagonista diante da 

imensidão que aquela jornada representará para a sua vida, o que nos leva a refletir sobre os 

obstáculos que ele enfrentará até pagar sua promessa.  

 A cena da travessia da ponte possui uma grande força simbólica, porque, como afirmam 

Chervalier e Gheerbrant (2015), a ponte simboliza a “a passagem da terra ao céu, do estado 

humano aos estados supra-humanos, da contingência à imortalidade, do mundo sensível ao 

mundo supra-sensível”. Essa travessia rumo ao supra-sensível é efetivada na saga de Zé do 

Burro, pois a sua jornada vai levá-lo a esse encontro transcendental com o sagrado, uma vez 

que por seu sacrifício ele alcança esse status supra-humano, tornando-se imortal como símbolo. 

Desse modo, observamos que essa cena nos remete ao mitema da travessia, que indica que Zé 

vai do início ao fim de sua jornada, da vida até a morte, ou melhor dizendo, da terra ao céu. 

 

Figura 23 – Pés de Zé do Burro 

 
Fonte: Filme O pagador de promessas (1962). 

 

 Nas tomadas seguintes, observamos que o diretor mobilizará os recursos fílmicos para 

enquadrar símbolos importantes para a construção da narrativa. Pitta (2005, p. 18) afirma que 

o símbolo “é todo signo concreto evocando, por uma relação natural, algo ausente ou impossível 

de ser percebido. É uma representação que faz ‘aparecer’ um sentido secreto”. Esse é o caso 

das imagens que retratam o sofrimento da caminhada do protagonista, que continua sua jornada 
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em meio à chuva, ao barro e ao vento forte, o que torna sua jornada ainda mais árdua. Essa 

sequência é filmada em plano detalhe, tendo a câmera fixada nos pés de Zé (Figura 24).  

 De acordo com Paul Diel (apud CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 696), “o pé é 

um símbolo da força da alma, [...] no sentido de ser ele o suporte da posição vertical, 

característica do homem”, portanto, ao evidenciar os pés do protagonista, Anselmo ressalta sua 

força interna, já adiantando o quanto ele necessitará dela ao longo de sua jornada. Os pés 

também simbolizam as experiências vividas pelo sujeito e, nesse sentido, ao fixar-se a câmera 

nos pés de Zé, se mostra a importância das experiências de vida do protagonista para a 

compreensão de suas decisões diante do impasse que se instaura na trajetória do personagem. 

Além de reforçar o sofrimento que essa promessa impõe ao pagador, pois os pés, com exceção 

dos ombros que carregam a cruz, são a parte do corpo que mais sofre com a caminhada, uma 

vez que suporta o peso de Zé e o da cruz e ainda estão suscetíveis às feridas causadas pelas 

intempéries da travessia.  

 Nessa cena, os elementos da natureza marcam a trajetória do protagonista. Em sua 

peregrinação ele é exposto, como explicitado anteriormente, à chuva, ao barro e ao vento forte, 

que simbolicamente representam a vida, a matéria primordial e o espírito santo, 

respectivamente, remetendo à crença cristã de que o ser humano é composto por corpo, alma e 

espírito. Chervalier e Gheerbrant (2015, p. 235) afirmam que “a chuva é universalmente 

considerada o símbolo das influências celestes recebidas pela terra. É um fato evidente o de que 

ela é o agente fecundador do solo, o qual obtém a sua fertilidade dela”; logo, por seu caráter 

fecundador, ela é considerada símbolo da vida e da mutação e das transformações. Assim, a 

chuva que Zé e sua companheira enfrentam durante a caminhada já é um prenúncio das 

transformações que eles sofrerão.  

 O barro é a matéria-prima da qual o homem foi criado, como assevera a tradição bíblica. 

Constituído da junção da terra com a água, isso faz com que ele possa ser compreendido a partir 

de dois pontos diferentes, isto é, dotando como marco inicial a terra ou a água. Caso tomemos 

como ponto inicial a terra, ele simboliza o nascimento de uma evolução, porém, se partirmos 

da água, é o início da degradação (CHERVALIER; GHEERBRANT, 2015). Na obra, ele 

evidencia o início da degradação da personagem principal, visto que o caminho que ele está 

trilhando o levará aos braços da morte. 

 Por fim, o vento, além de ser empregado no cristianismo como sinônimo do Espírito 

Santo, também simboliza a inconstância e a instabilidade. Segundo Chervalier e Gheerbrant 

(2015, p. 936), na tradição bíblica “os ventos também são instrumentos da força divina; dão 

vida, castigam, ensinam; são sinais e, como os anjos, portadores de mensagens. São 
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manifestação de um divino, que deseja comunicar as suas emoções”. No filme, o vento, 

juntamente com os outros elementos naturais abordados anteriormente, pode ser compreendido 

como um sinal do desequilíbrio que terá lugar na vida de Zé.  

 Esses símbolos que rementem às intempéries que o protagonista tem de passar para 

alcançar seu objetivo, isto é, cumprir sua promessa, apontam para o mitema do sacrífico. Esse 

mitema aparece muitas vezes ao longo da narrativa fílmica, como veremos no decorrer desta 

análise. 

 Esses símbolos remetem às intempéries que o protagonista tem de passar para alcançar 

seu objetivo, isto é, cumprir sua promessa. Ainda, apontam para o mitema da transformação, 

que vai sendo evidenciada na obra a cada novo obstáculo transposto pelo protagonista  

 

Figura 24 – A sombra de Zé e da cruz se fundindo 

 
Fonte: Filme O pagador de promessas (1962). 

 

 Assim, utilizando os recursos cinematográficos intensificadores de sentido já nas 

imagens iniciais, o diretor enfatiza o caminho de Zé do Burro e como ele se funde com o seu 

dever, tornando-se um só com sua promessa. Um deles é a sequência cinematografada em 

plongée, na qual as figuras de Zé e da cruz se fundem, tornando-se apenas uma sombra refletida 

no chão (Figura 24); dessa forma, observamos que Zé carrega a cruz, mas a cruz também o 

carrega, reforçando a ideia de que o protagonista e sua promessa se tornam um só. 

 Nessa cena, a imagem é filmada de cima para baixo, em uma clara alusão a toda a 

humilhação a que o personagem será submetido durante a sua jornada até a efetivação de sua 

promessa, além de ser o prenúncio da cena final do filme, que retrata a vitória de Zé. Nela 

constatamos que o filme narra a história do papel social, pagador de promessas, e não do 

indivíduo Zé do Burro, transformando o pagador de promessas em uma imagem que pode ser 

preenchida por qualquer outra pessoa. 
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Figura 25 – Zé chegando à Igreja de Santa Bárbara 

 
Fonte: Filme O pagador de promessas (1962). 

 

 Em uma das cenas do filme, Zé está chegando à igreja de Santa Bárbara, meio ambiente 

natural onde acontece a maior parte das cenas da saga do pagador de promessas. O drama de 

Zé do Burro, nesse cenário, inicia-se na calçada em frente a uma grande igreja de estilo barroco, 

que tem quatro lances de escada, cada um com catorze degraus, ladeados por um grande muro, 

e termina com Zé entrando nessa igreja.  

 Como afirma Betton (1987), o espaço cinematográfico tem grande influência sobre a 

construção dos significados no filme e isso pode ser constatado na obra fílmica, em um primeiro 

momento, com a escolha da igreja do Senhor dos Passos, que, segundo Anselmo Duarte, foi 

escolhida “porque achava que, com os paredões e a escadaria que une o átrio à rua, ela criava 

um espaço dramático muito forte, fechado sobre si mesmo, e que faria sobressair o aspecto 

claustrofóbico da situação. Chega um ponto em que a história não tem solução, não tem saída, 

só a morte” (MERTEN, 2004, p. 128-129). Assim, percebemos que Anselmo Duarte opta por 

gravar grande parte do filme nesse cenário para intensificar a saga de Zé do Burro, intentando 

evidenciar ao público que essa história só podia ter um final, a morte. 

 Um elemento de suma importância para a construção do espaço são os muros que 

circundam a igreja. De acordo com Chevalier e Gheerbrant (2015, p. 626), o muro simboliza a 

“segurança, sufocação; defesa, mas prisão”; logo, no contexto do filme pode-se asseverar que 

o muro representa a falta de saída para a problemática de Zé, uma prisão, pois ele está 

encurralado entre aqueles paredões, tendo como única opção ir até o fim de sua jornada. Os 

muros também simbolizam a “separação entre Deus e a criatura” (CHEVALIER; 
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GHEERBRANT, 2015, p. 626), assim, significam que Zé está disjunto do sagrado, mas que, ao 

transpô-los, a comunhão é reestabelecida. 

 Essa ideia de separação entre o Divino e Zé é reafirmada pela escadaria, pois, segundo 

Chevalier e Gheerbrant (2015, p. 380), “os degraus da escada estabelecem a ligação entre a 

terra e o céu”. Desse modo, para reestabelecer a comunhão com Deus ele teve de subir todos os 

degraus. Eles afirmam, ademais, que “a escada é o símbolo por excelência da ascensão e da 

valorização, ligando-se à simbólica da verticalidade. Mas ela indica uma ascensão gradual” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 378) e isso pode ser visto na história, uma vez que 

os cinquenta e seis degraus que o protagonista teve que subir para efetivar sua promessa 

metaforizam os obstáculos que ele precisou vencer para conseguir alcançar seu objetivo. 

 Tanto o muro quanto a escadaria nos remetem a uma ideia de disjunção, uma vez que 

somente ao transpor os muros e todos os degraus da escada seria possível que Zé reestabelecesse 

a comunhão com o sagrado. Em razão disso, podemos inferir que quando Zé – representante 

indireto das minorias religiosas – consegue atravessar essas barreiras que o separam do sagrado 

através do seu sacrifício ele destrói, simbolicamente, a barreira que separava o sagrado das 

religiões afro-brasileiras. Com essa análise, portanto, constatamos que essas hipóteses 

interpretativas acenam para o mitema da jornada do profano ao sagrado. 

 A partir da cena da chegada do protagonista à cidade, os personagens começam a ser 

apresentados ao público, visto que até então somente víamos Zé e Rosa em sua peregrinação, 

mas não sabíamos nada sobre eles. Eles foram os primeiros a serem apresentados ao público, 

logo que eles chegaram defronte à igreja de Santa Bárbara. 

 Zé do Burro é um homem simples, honesto e bom e isso pode ser visto, em primeiro 

lugar, por ele tratar um animal em pé de igualdade com a espécie humana; outro fato que nos 

assinala essas qualidades de Zé é a sua atitude de repartir a sua propriedade em partes iguais 

entre os lavradores que não possuíam terra própria para trabalhar. Além disso, ele demonstra 

ter muita fé, uma vez que vai até o fim no intuito de cumprir sua promessa, por acreditar que a 

cura de seu burro foi um milagre realizado por Santa Bárbara. 

 Rosa é uma mulher astuta e imediatamente percebe as reais intenções da ajuda oferecida 

por Bonitão; fica evidente que ela entende que esse personagem se oferece para levá-la a um 

hotel para tentar seduzi-la, tanto que ela pede ao marido que não a deixe ir. Rosa também se 

mostra insatisfeita com a situação pela qual eles estão passando, visto que a todo o momento 

reclama de algo, como ter andando sete léguas para cumprir a promessa, ter de dormir na 

escadaria da igreja, etc. Além disso, se mostra insatisfeita com a vida que leva com o 

protagonista, constatação feita quando disse a Bonitão que, ao casar-se com Zé, era “jovem e 
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inexperiente” e o fez porque ele tinha um sítio e ela achava que, se tivesse casa e comida, seria 

muito feliz, admitindo que era uma “tonta”. Essa fala de Rosa evidencia que ela não é feliz com 

as escolhas que fez. 

 Em seguida aparece outro casal, Bonitão e Marli. Bonitão é um parasita, ex-policial, e 

sobrevive agenciando mulheres na prostituição. Esse personagem será muito importante para o 

desenrolar da trama, pois, além de seduzir e conquistar Rosa, esposa de Zé do Burro, chamando-

a para um encontro sexual, é quem denuncia o protagonista para a polícia.  

 A polícia representa os guardiões das leis, da ordem e da segurança dos membros da 

sociedade. Bonitão, durante suas conversas com o secreta, parece ser um policial investigado, 

como o secreta, até mesmo pelo ato de denunciar ao protagonista, já que é função desse tipo de 

policial investigar e denunciar os criminosos. Porém, ao empregarmos o prefixo “ex”, que, 

segundo o dicionário online, é um “elemento de composição de palavras que traz consigo a 

ideia de saída, afastamento, separação [...] e indica que algo ou alguém deixou de ser alguma 

coisa”, percebemos que essa função já não faz parte da vida do personagem, que ele parece ser 

um policial, mas não é. 

 Marli é uma das mulheres agenciadas por Bonitão e demonstra ser apaixonada por ele, 

pois se submete a maus-tratos, agressões físicas e à exploração para obter a atenção do seu 

amado.  

 Na perspectiva cristã, a mulher é vista de duas formas: a primeira está ligada à figura de 

Eva, a primeira mulher da tradição cristã, que leva o homem a comer o fruto proibido e a ser 

expulso do paraíso, ou seja, a mulher que leva o homem ao pecado e à destruição. A segunda 

forma de ver a mulher remete à figura da Virgem Maria, a mãe de Jesus, escolhida para trazer 

ao mundo o filho de Deus por ser virgem e pura, isto é, ela abandona sua feminilidade para 

cumprir a função da maternidade idealizada. 

 Dessa forma, vemos que Marli não está ligada à pureza, uma vez que é prostituta e tem 

por profissão oferecer aos clientes os prazeres da carne, estando ligada à figura de Eva, que leva 

os homens ao pecado e os afasta de Deus.  

 O próximo personagem a ser apresentado é o Padre. No primeiro contato, ele parece ser 

um homem acolhedor e gentil, pois se dispõe a ouvir a história do protagonista, coloca a mão 

nos ombros do pagador em um sinal de proximidade, sobe a escadaria lado a lado com Zé. 

Contudo, ao saber que a promessa de Zé do Burro havia sido feita em um terreiro de Candomblé, 

se transforma em um homem rude e inflexível, como podemos observar na descrição da cena 

seguinte. 
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Figura 26 – Padre Olavo no início do diálogo com Zé 

 
Fonte: Filme O pagador de promessas (1962). 

 

 A cena em que Zé relata sua saga para Padre Olavo é filmada, inicialmente, em plano 

inteiro, apresentando os personagens para os espectadores. O Padre é exibido primeiro, sendo 

filmado em contraponglée, demostrando a autoridade da igreja (Figura 26). Essa imagem retrata 

o Padre centralizado em meio a duas outras portas. Eliade (1993) afirma que o simbolismo do 

centro está sempre ligado à árvore cósmica, que representa o universo e é o sustentáculo central 

do mundo. Quem de seus frutos come alcança a imortalidade. Esse mito se faz presente em 

várias tradições religiosas e, no cristianismo, temos a árvore da vida, que se encontrava situada 

no centro do Jardim do Éden. Ainda de acordo com Eliade (1993, p. 306): 

 

Cada um desses mitos e lendas verifica a teoria do “centro”, no sentido de que a árvore 
incorpora a realidade absoluta, a fonte da vida e da sacralidade, e, nesta qualidade, se 
acha no centro do mundo. Quer se trate de uma árvore cósmica ou de uma árvore da 
vida imortal ou do conhecimento do bem e do mal, o caminho que conduz até a ela é 
um “caminho difícil”, semeado de obstáculos: a árvore acha-se em regiões 
inacessíveis e é guardada por monstros [...]. Não é dado a qualquer pessoa chegar até 
ela nem, se acaso o conseguir, sair vitorioso do duelo que terá de travar com os 
monstros que a guarda. Cabe aos “heróis” vencer esses obstáculos e matar o monstro 
que defende as imediações da árvore [...]. Os símbolos dessa espécie situam-se num 
“centro”, quer dizer, estão sempre bem defendidos e o chegar até eles equivale a uma 
iniciação, a uma conquista (“heroica” ou “mística”) da imortalidade. 

 

 Apoiados nessa definição, podemos constatar que o Padre representa, nessa imagem, o 

monstro guardião, que vai lutar durante toda a narrativa fílmica contra o herói Zé do Burro para 

afastá-lo de seu objetivo, ou seja, impedi-lo de cumprir sua promessa. Essa premissa é afirmada 

pelas atitudes do Padre em relação ao protagonista, pois, depois de revelada a intenção de Zé, 

o líder religioso o tomará como um adversário, inclusive se revoltando com a promessa feita 
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pelo protagonista, insinuando que Zé tinha a intenção de usurpar o lugar de Cristo. Partindo 

dessa interpretação, pode-se dizer que essa cena nos remete ao mitema do monstro guardião. 

 

Figura 27 – Padre e Zé subindo a Escadaria um ao lado do outro 

 
Fonte: Filme O pagador de promessas (1962). 

 

 A Figura 27 retrata o contato inicial entre o padre e Zé do burro. Nesse momento, o 

Padre se dirige a Zé, mostrando-se solícito. Ambos começam a subir as escadarias um ao lado 

do outro, filmados em plano americano, com a intenção de mostrar o companheirismo que se 

estabeleceu. O estar lado a lado representa, nessa cena, a igualdade entre os personagens, pois 

até esse momento o eclesiástico vê o protagonista como um cristão, isto é, um irmão de fé. 

 

Figura 28 – Padre alguns degraus acima de Zé 

 
Fonte: Filme O pagador de promessas (1962). 
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 Essa sequência vai ser alterada pela primeira vez quando o protagonista conta que fez a 

promessa em favor de seu burro de estimação e, a partir desse momento, a cena passa a ser 

filmada em ponglée, retratando o Padre alguns degraus acima de Zé (Figura 28). Para Durand 

(1997, p. 67), o alto está ligado ao regime diurno da imagem, que é o da antítese, do poder, da 

luta, assim, quando o padre se posiciona no alto, ele rompe com a igualdade/irmandade entre 

ele e Zé e assume posição de poder e desigualdade. 

  O cristianismo é, em geral, uma religião antropocêntrica, pois acreditam que Deus criou 

o mundo e colocou o homem para governá-lo. Nesse sentido, observamos uma atitude 

antropocentrista, que coloca o ser humano no centro do universo e as demais espécies para 

servi-lo, ou seja, aqui fauna e flora são vistos como seres inferiores, criados com o objetivo de 

satisfazer as necessidades humanas. Assim, a priori, o que tornará a promessa de Zé descabida 

aos olhos do Padre será sua motivação. 

 

Figura 29 – Padre e Zé um ao lado do outro novamente 

 
Fonte: Filme O pagador de promessas (1962). 

 

 Logo a comunhão harmoniosa se reestabelece e eles voltam a andar lado a lado, sendo 

enquadrados em plano médio para evidenciar melhor os personagens (Figura 29). Isso ocorre 

porque, mesmo tendo feito uma promessa daquela amplitude, que aos olhos do padre tinha uma 

motivação equivocada, Zé ainda continua sendo católico. Na concepção do Padre, eles 

continuam sendo iguais perante Deus. No entanto, essa interação pacífica vai ser alterada 

permanentemente após Zé relatar o local onde fez sua promessa. A partir daqui se instaura o 

regime da antítese, pois constatamos uma dualidade na história que nos assinala o mitema da 

escolha. 
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Figura 30 – Padre e Zé não ficam mais lado a lado 

 
Fonte: Filme O pagador de promessas (1962). 

 

 Depois desse relato, toda a harmonia e o companheirismo exibidos anteriormente se 

extinguem e os dois personagens não mais serão filmados lado a lado na narrativa (Figura 30), 

remetendo à ideia de que a relação entre eles foi rompida. Nesse quadro, o protagonista perde 

o status de católico, uma vez que o Padre vai entender que ele é adepto de uma expressão 

religiosa contrária ao catolicismo. Isso também fará com que o Padre desconfie de que Zé esteja 

tentando destruir a igreja utilizando-se, para isso, de sua promessa, como podemos ver no 

recorte 1. 

 

Recorte 1: 
 
ZÉ DO BURRO: Padre. Padre eu queria falar com senhor. 
PADRE: Agora está na hora da missa, mais tarde se quiser. 
ZÉ DO BURRO: É que eu vim de muito longe, Padre. 
PADRE: (desce a escada em direção a Zé do Burro) Que é que você quer? 
ZÉ DO BURRO: Eu andei sete léguas. 
PADRE: Para falar comigo? 
ZÉ DO BURRO: Não, pra trazer essa cruz. 
PADRE: E como a trouxe... num caminhão? 
ZÉ DO BURRO: Não, Padre, nas costas. 
PADRE: Deixe ver seu ombro. Promessa? 
ZÉ DO BURRO: Pra Santa Bárbara. Estava esperando abrir a igreja... 
SACRISTÃO: Deve ter recebido dela uma graça muito grande! 
ZÉ DO BURRO: Graças a Santa Bárbara, a morte não levou meu melhor amigo. 
PADRE: Mesmo assim não lhe parece um tanto exagerada e pretensiosa sua promessa? 
ZÉ DO BURRO: Nada disso, seu Padre. Promessa é promessa. É como um negócio. 
Se a gente oferece um preço, recebe a mercadoria, tem que pagar. Quando Nicolau 
adoeceu, o senhor não calcula como fiquei. 
PADRE: Foi por causa desse... Nicolau, que você fez a promessa? 
ZÉ DO BURRO: Foi. Nicolau foi ferido, seu Padre, por uma árvore que caiu, num dia 
de tempestade. 
SACRISTÃO: Caiu em cima dele?! 
ZÉ DO BURRO: Só um galho, que bateu de raspão na cabeça. Ele chegou em casa, 
escorrendo sangue de meter medo! Eu e minha mulher tratamos dele, mas o sangue não 
havia meio de estancar. 
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PADRE: Uma hemorragia. Venha comigo. (Para o sacristão e os fiéis). Vai, vai, 
estamos atrasados! Vamos filha, vamos, vamos pra missa! (Para Zé) Então, foi uma 
hemorragia? 
ZÉ DO BURRO: Só estancou quando eu fui no curral, peguei um pouco de bosta de 
vaca e taquei em cima do ferimento. 
PADRE: (risos) Isso é um atraso! Uma porcaria! 
ZÉ DO BURRO: Foi o que o doutor disse quando chegou. Mandou que tirasse aquela 
porcaria de cima da ferida, que senão Nicolau ia morrer. 
PADRE: Sem dúvida. 
ZÉ DO BURRO: Eu tirei. Ele limpou bem a ferida e o sangue voltou que parecia uma 
cachoeira. E quem disse que o doutor fazia o sangue parar? Soltou algodão e nada. Era 
uma sangueira que não acabava mais. Lá pelas tantas, o homenzinho virou e gritou: vai 
busca mais bosta de vaca, senão ele morre! 
PADRE: (risos) E... o sangue estancou? 
ZÉ DO BURRO: Na hora. Pois é um santo remédio. Seu vigário não sabia? 
PADRE: Não estou interessado nessa medicina. Adiante.  
ZÉ DO BURRO: Bem, o sangue estancou. Mas Nicolau começou a tremer de febre, e 
no dia seguinte aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido: eu saí de casa e 
Nicolau ficou. Não pode se levantar. Todo mundo reparou porque quem quisesse saber 
onde eu estava, era só procurar Nicolau. Se eu entrava na missa ela ficava na porta 
esperando. 
PADRE: Na porta? Por que não entrava? Não era católico? 
ZÉ DO BURRO: Tendo uma alma tão boa, Nicolau não pode deixar de ser católico. 
Mas não é por isso que ele não entra na igreja não. É porque seu Vigário não deixa. 
Nicolau teve azar de nascer burro. 
PADRE: Burro?! 
ZÉ DO BURRO: De quatro patas. 
PADRE: Então esse... que você chama de Nicolau, é um burro?! E foi por ele, que você 
fez a promessa? 
ZÉ DO BURRO: Foi... Pois quando vi que nem as reza do Preto Zéferino davam jeito 
no pobre Nicolau... 
PADRE: Rezas?! Que rezas?! 
ZÉ DO BURRO: Seu Vigário, me desculpe... mas eu tentei de tudo. Preto Zéferino é 
rezador afamado em minha zona: sarna de cachorro, bicheira de animal, peste de gado, 
tudo isso ele cura com duas rezas e três rabiscos no chão. Todo mundo diz... 
PADRE: Esse homem é um feiticeiro! 
ZÉ DO BURRO: Como é um feiticeiro se reza pra curar? 
PADRE: Não é pra curar, é pra tentar. E você caiu em tentação. 
ZÉ DO BURRO: É, só sei que com Nicolau não houve reza que fizesse ele levantar. 
Já estava começando a perder a esperança. Foi então que comadre Miúda me lembrou: 
por que não vai ao Candomblé de Maria de Iansã?  
PADRE: Candomblé?! Espere um pouco. (Sobe alguns degraus, se distanciando do 
protagonista). Candomblé?!  
ZÉ DO BURRO: É um Candomblé que tem adiante duas léguas da minha roça. Sei 
que seu vigário vai ralhar comigo. 
PADRE: Claro. Candomblé é feitiçaria, macumba. 
ZÉ DO BURRO: (sobe os degraus até ficar próximo ao Padre novamente) O pobre 
Nicolau estava morrendo. Num custava tentar. Eu fui. Contei pra Mãe de santo o meu 
caso. Ela disse que era mesmo com Iansã, dona dos raios e das trovoadas. Iansã tinha 
ferido Nicolau... pra ela devia fazer uma obrigação, quer dizer: uma promessa. Mas 
tinha que ser uma promessa bem grande, porque Iansã tinha ferido Nicolau com raio, 
não ia voltar atrás por qualquer bobagem. Foi então que me lembrei que Iansã é Santa 
Bárbara e prometi que se Nicolau ficasse bom eu levaria uma cruz de madeira da roça 
até a igreja dela, no dia de sua festa, uma cruz tão pesada como a de Cristo. 
PADRE: (o padre para) Tão pesada como a de Cristo. O senhor prometeu isso a... 
ZÉ DO BURRO: A Santa Bárbara. 
PADRE: A Iansã!  
ZÉ DO BURRO: É a mesma coisa... 
PADRE: Não, não, não é a mesma coisa não senhor! Essa confusão vem do tempo da 
escravidão, os escravos africanos burlavam assim os senhores brancos, fingiam cultuar 
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santos católicos, quando na verdade estavam cultuando seus próprios deuses. Não só 
Santa Bárbara, muitos santos foram vítimas dessa farsa. Mas continue. 
ZÉ DO BURRO: Prometi também dividir minhas terras. 
PADRE: Dividir? Com quem? 
ZÉ DO BURRO: Com os lavradores mais pobres do que eu. 
PADRE: Igualmente? 
ZÉ DO BURRO: Sim, Padre. 
PADRE: Hum! Ah, sei... Descanse. (Zé coloca a cruz no chão). E o Burro? 
ZÉ DO BURRO: Sarou em dois tempos. Milagre. Milagre mesmo. No outro dia já 
estava de orelha em pé, relinchando. E uma semana depois todo mundo me apontava na 
rua: “- Lá vai o Zé do Burro com o burro de novo atrás!” (risos). E eu nem dava 
confiança. Nicolau muito menos. Só eu e ele sabia do milagre. Eu, ele e Santa Bárbara. 
PADRE: Em primeiro lugar, mesmo admitindo a intervenção de Santa Bárbara, não se 
trataria de um milagre, mas apenas de uma graça. O burro poderia ter-se curado sem a 
intervenção divina. 
ZÉ DO BURRO: Como, Padre, se ele sarou de um dia pro outro... 
PADRE: Além disso, Santa Bárbara, se tivesse que lhe conceder uma graça, não iria 
fazê-lo em um terreiro de Candomblé, de macumba! 
ZÉ DO BURRO: A capela do meu povoado não tem uma Santa Bárbara. Mas no 
Candomblé tem Iansã, que é Santa Bárbara... 
PADRE: Não é Santa Bárbara! Santa Bárbara é uma santa católica! O senhor foi a um 
ritual fetichista. E invocou falso ídolo, foi a ele que prometeu esse sacrifício! 
ZÉ DO BURRO: Não, Padre, foi a Santa Bárbara! Foi até a Igreja de Santa Bárbara 
que prometi vir com a minha cruz! E é adiante do altar de Santa Bárbara que eu vou cair 
de joelho daqui a pouco, pra agradecer o que ela fez por mim! 
PADRE: Muito bem, e o que pretende fazer depois de cumprir sua promessa? 
ZÉ DO BURRO: Pretendo?!... Voltá pra minha roça em paz com a minha consciência 
e quite com a Santa. 
PADRE: Só isso? Não vai pretender ser olhado como um novo Cristo? 
ZÉ DO BURRO: Eu?! 
PADRE: Você sim! Você que acaba de repetir a Via Crucis, sofrendo o martírio de 
Jesus. Você que, presunçosamente, pretende imitar o Filho de Deus... 
ZÉ DO BURRO: Padre... eu não quis imitar Jesus... 
PADRE: Não é verdade! Eu gravei bem suas palavras! Você disse que prometeu 
carregar uma cruz tão pesada como a de Cristo. 
ZÉ DO BURRO: Sim, mas isso... 
PADRE: Isso prova que você está sendo submetido a uma tentação ainda maior. A de 
igualar-se ao Filho de Deus. 
ZÉ DO BURRO: Não Padre. 
PADRE: Por que então repete a Divina Paixão? Pra salvar a humanidade? Não, pra 
salvar um burro! 
ZÉ DO BURRO: Padre, Nicolau... 
PADRE: É um burro com nome cristão! 
ZÉ DO BURRO: Mas Padre, não foi Deus quem criou também os burros? 
PADRE: Mas não a sua semelhança. E não foi para salvá-los que mandou seu Filho. 
Foi por nós, por você, por mim, pela humanidade! Entendeu? 
ZÉ DO BURRO: Padre, Nicolau não é um burro como os outros... O senhor não 
conhece Nicolau, é um burro com alma de gente. 
PADRE: Nem que tenha alma de anjo, nessa igreja você não entrará com esta cruz! 
(vira as costas para o protagonista, e começa falar com os fiéis), Vamos, vamos! 
ZÉ DO BURRO: (Zé coloca a cruz novamente sobre os ombros) Padre, escuta! Prometi 
levar a cruz até o altar-mor, preciso cumprir a promessa. 
PADRE: Fizesse então em uma igreja ou em qualquer outra parte, menos num antro de 
feitiçaria, num terreiro de Candomblé. 
ZÉ DO BURRO: Padre, eu não andei sente léguas pra voltar daqui! O senhor não pode 
fazer isso! A igreja não é sua, é de Deus! 
PADRE: Vai desrespeitar minha autoridade? 
ZÉ DO BURRO: Padre, entre o senhor e Santa Bárbara, eu fico com Santa Bárbara. 
PADRE: (fala para o Sacristão) Feche a porta. Quem quiser assistir à missa que entre 
pela sacristia. Lá não dá pra passar essa cruz. 
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 No primeiro contato de Zé com o Padre podemos notar que, a princípio, o diálogo se dá 

em um tom cooperativo e harmonioso, no qual os turnos de fala são respeitados. Eles caminham 

lado a lado, olhando um para o rosto do outro, o Padre até coloca a mão sobre os ombros de Zé, 

mostrando empatia. Contudo, quando o protagonista revela que sua promessa foi feita em um 

terreiro de Candomblé o tom da conversa muda, quebrando a harmonia do diálogo e 

ocasionando animosidade entre eles. 

 Esse fluxo interlocucional, protagonizado por Zé e pelo padre, traz à luz a questão do 

sincretismo religioso no Brasil. O sincretismo é o amálgama de diferentes doutrinas com a 

intenção de construir uma nova, que conservará as propriedades de todas as doutrinas na qual 

se alicerça, a saber: os rituais, as superstições, os processos, as ideologias. No Brasil, se originou 

com a escravidão e com a imposição dos senhores de escravos de que estes deveriam abandonar 

suas crenças pagãs e se converterem ao Catolicismo. Desse modo, os escravos se viram 

obrigados a ressignificar as suas crenças, incorporando as imagens dos santos católicos aos seus 

rituais e relacionando-os aos seus orixás. 

 Zé do Burro mostra naturalidade diante dessa relação e isso parece claro para o 

protagonista quando ele diz: “Foi então que me lembrei que Iansã é Santa Bárbara”. O verbo 

lembrar é um verbo transitivo, que tem por significado trazer à memória. No entanto, só se traz 

à memória algo que já sabemos, que faz ou fez parte das nossas vivências. O verbo eleito 

também reforça que para o protagonista as duas divindades são uma só, pois se o pagador não 

tivesse essa certeza teria usado verbos como “corresponde” e “parece”, mas ao escolher utilizar 

o verbo “ser” ele enfatiza acreditar que Santa Bárbara é Iansã, dissipando qualquer dúvida sobre 

sua crença nesse fato. 

 Jensen (2010) afirma que a Bahia é o local de origem brasileira das religiões de matrizes 

africanas. Isso posto, compreendemos que, para o povo baiano, essa relação entre as religiões 

de base africana e o catolicismo é natural, porém, essa conexão entre os dois panteões de 

divindades não é aceita pelos líderes e fiéis do catolicismo. 

 Essa não aceitação da relação entre santos católicos e orixás por parte dos católicos fica 

evidente na resposta do Padre a Zé, na qual ele afirma que “Não, não, não é a mesma coisa 

não Senhor”. A repetição do lexema “não” nos indica uma tentativa do líder religioso em 

enfatizar a posição da igreja de negar totalmente esse vínculo entres as divindades. Ao continuar 

sua reposta, o Padre ainda assevera que isso é uma “confusão”, termo que remete à ideia de 

erro, equívoco. Na escolha dessa lexia, o Padre expõe sua opinião sobre o assunto, uma vez 

que, para ele, essa relação é um erro e, como todo erro, deve ser consertado. Ele explica que 
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isso é um equívoco porque essa relação sincrética resulta da tentativa dos africanos escravizados 

no Brasil de enganar seus senhores e continuarem prestando culto aos seus deuses.  

 Para expor essa opinião, vemos que ele utiliza os lexemas “burlavam” e “fingiam”, dois 

vocábulos empregados em nossa cultura para designar atitudes que não estão de acordo com as 

regras éticas da nossa sociedade e, ao aplicá-los, ele mais uma vez reforça a ideia de que essa 

relação é errada. O Padre ainda afirma que “muitos santos foram vítimas dessa farsa”. O 

lexema “vítima” diz respeito a alguém ou a algo que sofreu algum dano ou prejuízo. Logo, na 

perspectiva do Padre, a Igreja Católica e suas divindades foram prejudicadas por essa relação 

que ele denomina de “farsa”. 

 O Padre utiliza a palavra feitiçaria para adjetivar o candomblé, além do vocábulo 

macumba, que é usado em seu sentido pejorativo. O termo “macumba” é aplicado a diferentes 

elementos e práticas da cultura afro-brasileira e, no dicionário do folclore brasileiro, é definido 

como 

 

1) Instrumento musical africano de percussão. 2) Candomblé, correspondente ao 
xangô pernambucano. Diz-se mais comumente macumba no Rio de Janeiro e no Rio 
Grande do Sul, e candomblé na Bahia. Macumba na acepção popular do vocábulo, é 
mais ligada ao emprego de ebó, feitiço, coisa-feita, muamba; é mais reunião de 
bruxaria que ato religioso. (CASCUDO, 2000, p. 347). 

 

 O lexema “macumba”, utilizado pelo Padre para se referir ao candomblé, é empregado 

em seu sentido pejorativo, como já dito, como sinônimo de reunião de feitiçaria. Feitiçaria, por 

sua vez, segundo o dicionário Aurélio (2009, p. 401), é a “ação maléfica, própria de feiticeiros”, 

assim, percebe-se que ele acredita ser o candomblé uma religião ligada ao mal ou que pratica o 

mal aos outros. Ainda, usa o termo ritual fetichista, que também é aplicado como sinônimo de 

feitiçaria. 

 Em suas escolhas lexicais também se percebe seu preconceito com as outras religiões e 

sua certeza de supremacia da expressão religiosa que ele representa. Isso pode ser constatado 

na expressão “falso ídolo”. O lexema “falso” é antônimo de verdadeiro e, então, ao utilizá-lo, 

o Padre deixa claro que somente os santos católicos são verdadeiros, excluindo a existência de 

qualquer outra divindade. 

 O Padre, representante da Igreja Católica no filme, assume uma postura etnocentrista 

que vai de encontro aos pressupostos da ADE, uma vez que essa teoria defende a diversidade 

tanto biológica quanto cultural. Conforme Couto (2007, p. 34), no ecossistema, seja ele 

biológico ou cultural, “para haver certa estabilidade é necessário que haja muita diversidade de 

espécies. Sua redução pode causar perturbações que, a médio e longo prazo, podem causar o 
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colapso de todo ecossistema. Portanto, quanto mais complexo e diversificado for um 

ecossistema mais estável ele será.” Desse modo, a concepção do Padre é diferente da exposta 

pela ADE, uma vez que ele acredita que essa diversidade religiosa contribui para a extinção de 

sua religião. 

 Já o Candomblé mostra-se diferente, pois, ao invés de lutar contra o catolicismo, ele 

buscou dialogar com suas práxis e prova disso é o sincretismo. Os escravos poderiam ter 

resistido de forma violenta para não ter que abandonar sua religião, porém, por instinto de 

sobrevivência, optaram por um caminho mais harmonioso: ao invés de combater os santos 

católicos, conseguiram enxergar nessas divindades semelhanças com as de sua crença, 

estabelecendo uma conexão. Desse modo, o candomblé é fruto da adaptação das religiões 

africanas ao novo território de seus adeptos. Couto (2016) afirma que o grupo que não se adapta 

à evolução, seja ela biológica ou cultural, tende a deixar de existir. Isso pode ser visto no 

contexto estudado, uma vez que as religiões africanas ainda existem na sociedade atual em 

decorrência da sua adaptação ao novo cenário que lhes foi exposto. 

 Outra manifestação de não aceitação do sincretismo religioso por parte do Padre diz 

respeito à figura dos rezadores, que se originaram nas crenças indígenas e são herdeiros dos 

rituais de cura utilizados pelos pajés e fundidos às divindades católicas. São curandeiros e 

também são conhecidos como benzedores. Os rezadores são típicos de regiões afastadas, onde 

o acesso a médicos é muito difícil; sua prática consiste em curar uma pessoa ou animal doente, 

fazendo uso de gestos acompanhados de uma prece e, na maioria das vezes, de alguma erva ou 

raiz que possui poder de cura. Geralmente, são pessoas da comunidade local que recebem o 

ensinamento das técnicas de curandeirismo dos membros mais antigos da comunidade. 

 O Padre, ao ouvir Zé falar do rezador, mostra indignação e o denomina de “feiticeiro”, 

lexia que se refere a pessoas que praticam feitiços. Na cultura popular, feitiço remete ao ato de 

intervir na vida de outros por meio de um poder oculto. Muitas pessoas acreditam que feiticeiros 

são pessoas que, em troca de favores, na maioria das vezes financeiros, fazem pactos com 

Satanás para que se alcance a graça almejada. Assim, quando o Padre chama o rezador de 

feiticeiro, diz que ele é um mediador entre as pessoas e o diabo. 

 Essa relação de feiticeiro como alguém ligado ao mal pode ser confirmada pela fala de 

Zé: “Como é um feiticeiro se reza pra curar?”. Portanto, na concepção do protagonista, 

alguém que reza a santos católicos em prol da cura de outrem não pode estar ligado ao diabo. 

Porém, o Padre afirma que as rezas feitas por esses benzedores são feitas para “tentar” e, ao 

utilizar esse lexema, alude à figura de Satanás nos textos bíblicos. Inúmeras vezes encontramos 

relatos, na Bíblia, sobre pessoas que foram tentadas por ele, sendo os mais conhecidos os de 
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Gênesis, capítulo 3, no qual o Diabo usa a serpente para induzir Eva e Adão a comerem do fruto 

da árvore do bem e do mal, fazendo com que desobedecessem as ordens de Deus; e de Mateus, 

capítulo 4, que narra a tentação de Jesus por Satanás após passar quarenta dias e quarenta noites 

no deserto, sem comer nem beber.  

 Desse modo, na visão do Padre, todos as outras religiões que não possuem a mesma 

matriz que a sua são demonizadas e rechaçadas por ele. Essa atitude intransigente leva à 

intolerância religiosa, à violência e ao sofrimento por parte dos adeptos das demais religiões. 

Além do sincretismo, o fluxo interlocucional apresentado evidencia uma preocupação do Padre 

em relação às intenções do pagador. Na concepção do Padre, a promessa feita pelo protagonista 

era muito pretensiosa, pois para um cristão o sacrifício de Jesus é considerado o sofrimento 

máximo, além de ser a maior prova do amor de Deus pela humanidade. Isso pode ser observado 

na Bíblia, no livro do Apóstolo João, capítulo 3, versículo 16:9 “Porque Deus amou o mundo 

de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 

tenha vida eterna”.  

 O Padre acusa o pagador de querer igualar-se ao Filho de Deus. O verbo “igualar” tem 

o mesmo significado de estar no mesmo nível e, logo, o sacerdote cristão acreditava que Zé fez 

essa promessa para se projetar como uma espécie de ícone religioso e, com isso, arrebanhar os 

fiéis para que o seguissem. A própria Bíblia traz alertas sobre pessoas que tentariam usurpar o 

lugar de Cristo, como no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 4 e 5: “e Jesus, respondendo, 

disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane; porque muitos virão em meu nome, dizendo 

Eu sou o Cristo; e enganarão a muitos”. Assim, por se sentir ameaçado por Zé do Burro, o Padre 

não permite que ele entre com a cruz dentro da igreja. 

 

Recorte 2: 
 
PADRE: Aquele homem continua na escadaria? 
SACRISTÃO: Continua. E parece disposto a não sair enquanto o senhor não deixar 
ele entrar. 
PADRE: Mas eu não posso deixar ele entrar. Você sabe que eu não posso. Amanhã 
isso aqui não seria mais uma casa de Deus, mas a casa de todos os falsos ídolos pagãos. 
Seria o caos. O fim da religião. Ele andou sete léguas com aquela cruz. 
SACRISTÃO: O senhor viu o ombro dele? Está em carne viva. 

 

 Ao se referir a Zé como “aquele homem” o Padre mostra uma atitude de descaso, tendo 

usado “aquele” como substantivo para se referir a um indivíduo sobre o qual nada se sabe nem 

se pretende mencionar. Ademais, demonstra, também, desconfiança da parte do Padre pela 

                                                           
9  Bíblia de Estudo Vida abundante. São Paulo: Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, 2000.  
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verdade da história contada por Zé do Burro, pois nada se sabe de sua procedência senão o que 

ele mesmo relatou ao sacerdote cristão. 

 A postura da igreja diante da situação de Zé é de intolerância, uma vez que o Padre 

acredita que se deixar o pagador entrar destruiriam a igreja. A intolerância religiosa é uma 

expressão que diz respeito a um conjunto de ideologias e atitudes hostis a crenças e práticas 

religiosas. Pessoas intolerantes não conseguem e não demonstram disposição em reconhecer e 

respeitar as crenças que se mostram diferentes das suas, isto é, a intolerância religiosa é a falta 

de respeito com as religiões das demais pessoas.  

 Essa falta de respeito, característica da intolerância religiosa, pode ser observada nas 

escolhas lexicais do Padre para se referir às divindades que não compõem o panteão sagrado 

católico, visto que ele imputa aos deuses do Candomblé a expressão “falsos ídolos pagãos”. 

Nessa perspectiva, podemos afirmar que, em sua concepção, somente as suas divindades são 

verdadeiras. O vocábulo pagão, na concepção cristã, diz respeito a todas as religiões que não 

são abraâmicas, sendo utilizado também como sinônimo do termo gentio do judaísmo, usado 

para se referir ao povo que não foi escolhido por Deus, porque, na religião judaica, acredita-se 

que somente Israel é o povo eleito pelo Senhor.  

 Segundo Couto (2016, p. 446), “a não aceitação da diversidade implica intolerância, o 

que pode conduzir à agressividade e à violência, sobretudo contra as minorias de todos os 

tipos”. Isso é abordado na obra, uma vez que por não aceitar a diversidade religiosa o Padre usa 

palavras agressivas para adjetivar o candomblé, vocábulos que atentam contra a ética da religião 

afro-brasileira, visto que, ao qualificar os seus ídolos como falsos, afirma que toda a religião 

que está constituída a partir daqueles deuses também são falsas e enganosas. 

 Essa atitude intolerante do Padre pode ser constatada, ainda, quando ele afirma que se a 

casa de Deus passar a ser a casa de outros deuses seria o “fim da religião”. Ao asseverar isso, 

percebe-se que ele acredita que a sua crença é a única religião verdadeira; se fosse o contrário 

ele usaria a expressão “o fim do catolicismo”, deixando claro que só sua expressão religiosa 

acabaria, mas, ao usar o termo amplo “religião”, ele dá indícios de que acredita que todas as 

outras são falsas.  

 Nesse excerto podemos notar, ainda, que, por mais que o Padre seja intransigente, ele 

também está sofrendo com essa situação, pois ao dizer que “andou sete léguas com aquela cruz” 

ressalta o sofrimento vivenciado pelo protagonista. Isso pode ser visto também quando ele diz 

“Mas eu não posso deixar ele entrar. Você sabe que eu não posso”. Nesse trecho fica implícito 

que ele quer fazer, mas, em decorrência de seu dever como sacerdote, que tem por função zelar 

pela religião, o padre acredita que não pode e não deve fazer.  
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 Em várias outras cenas podemos observar esse sentimento de dúvida e angústia 

vivenciado pelo Padre, como a cena em que ele está na torre da igreja com um livro na mão, 

buscando uma solução para aquele problema (Figura 31), pois observa-se que ele está em busca 

de algo que sane a sua dúvida a respeito de deixar ou não que Zé entre na igreja, algo que 

assegure que ele está tomando a decisão certa em relação a essa situação. Contudo, percebe-se 

que ele não encontra a resposta que alivia a sua angústia, porque ele fecha o livro e se debruça 

sobre o parapeito da janela (Figura 32), demostrando desespero, sem saber o que decidir. 

 

Figura 31 – Padre consultando um livro 

 
Fonte: Filme O Pagador de Promessas (1962) 

 
Figura 32 – Padre debruçado sobre o parapeito da janela 

 
Fonte: Filme O Pagador de Promessas (1962). 

 

 A Análise do Discurso Ecológica se posiciona de forma contrária a todo tipo de atitude 

que cause sofrimento evitável. O Padre, durante o embate, sofre psicologicamente por não 
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conseguir encontrar uma solução que não vá contra as suas ideologias cristãs e, para a ADE, as 

tradições podem ser respeitadas desde que elas não ocasionem sofrimento aos indivíduos 

(COUTO; COUTO; BORGES, 2015). Dessa forma, vemos que a não aceitação da diversidade 

religiosa cultural leva o sacerdote católico a vivenciar o sofrimento no âmbito mental e social, 

e o protagonista Zé do Burro na esfera natural, mental e social, uma vez que sofre tanto no 

ambiente mental e social por não poder cumprir sua promessa, quanto no natural por estar com 

os ombros em carne viva, como dito anteriormente, e com o corpo cansado da caminhada. 

Considerando isso, podemos asseverar que o sofrimento do pagador é maior do que o do Padre, 

pois está no âmbito dos três ecossistemas enquanto o do sacerdote se dá apenas em dois. 

 Outra instituição criticada pela obra é a imprensa, pois na história o conflito se 

intensifica após o repórter ter deturpado tudo o que Zé do Burro lhe disse durante a entrevista, 

fato que ocorre até os dias atuais. 

 

Recorte 3: 
 
REPÓRTER: Bom dia! 
DONO DO JORNAL: Muito ruim aquela sua reportagem sobre o jogo, você precisa 
se integrar na nova orientação do jornal, não queremos reportagem bem-feita, 
queremos reportagem que venda, entendeu? 
REPÓRTER: Mas não é todo dia que se encontra um bom assunto. 
DONO DO JORNAL: Inventa-se, um bom repórter precisa ter imaginação. 
REPÓRTER: É só isso? 
DONO DO JORNAL: Não, quero que você procure um beato que atravessou a 
cidade essa madrugada carregando uma cruz, disse que veio do interior. 
REPÓRTER: Onde está ele?  
DONO DO JORNAL: Não sei, trate de localizar, deve ser algum maluco, mas é 
notícia. 
REPÓRTER: E essa história do beato está dentro da nova orientação do jornal? 
DONO DO JORNAL: Quem sabe?! Talvez dependa mais de você do que... Isso é 
problema seu. 
FOTÓGRAFO: Que foi? 
REPÓRTER: Quer reportagem de sensação e me manda atrás de um doido que diz 
que é Jesus Cristo (risos). 

 

 O Recorte 3 retrata uma conversa entre o dono do jornal e o repórter e, nesse diálogo, a 

má intenção da imprensa fica evidente, uma vez que se deixa muito claro que seu intuito não é 

informar os seus leitores sobre os principais fatos ocorridos na sociedade em que vivem, e sim 

inventar histórias para intensificar a venda de jornais. 

 A principal preocupação do dono do jornal não é a verdade, tampouco a qualidade do 

seu periódico, mesmo que o compromisso com a verdade seja um dos lemas mais utilizados 

pela imprensa. Isso pode ser comprovado quando ele fala que “não queremos reportagem 

bem-feita, queremos reportagem que venda”. O termo “bem-feita” corresponde a ter 

qualidade, dessa forma, ao dizer que o importante é o comércio, ele atesta contra a seriedade 
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dessa instituição, que deve ter por objetivo principal a intenção de levar a informação à 

sociedade. 

 Outra frase que mostra a falta de compromisso com a verdade do jornal é “um bom 

repórter precisa ter imaginação”. Imaginação é a capacidade humana de criar a partir da 

combinação de ideias, sendo muito utilizada como sinônimo de criatividade. Desse modo, ao 

empregar o lexema “imaginação”, o dono do jornal quis dizer que o repórter tem de ter 

criatividade, saber inventar histórias, que não precisa ter compromisso com a verdade dos fatos 

que estão sendo retratados.  

 A opinião deles sobre Zé e sua promessa é explicitada mesmo antes de haver um 

primeiro contato com o protagonista, o que pode ser constatado com os vocábulos escolhidos 

para se referir ao pagador: primeiro o chamam de “beato”, que, no senso comum, é um termo 

empregado a pessoas excessivamente devotas; depois de “maluco”, que diz respeito a pessoas 

que sofrem de distúrbios mentais. Ao utilizar esse termo após falar da promessa de Zé, fica 

evidente que, para o jornalista, o indivíduo que se propõe a algo desse tipo só pode ser louco.  

 

Recorte 4: 
 
REPÓRTER: (Aparece acompanhado do fotógrafo) Lá está ele. (Vai a Zé, enquanto 
o fotógrafo circula à procura de ângulos. O repórter é vivo e perspicaz. Dirige um 
cumprimento entusiasta a Zé) Bom dia, amigo! (Aperta a mão do protagonista) 
Parabéns! O senhor é um herói. Sete léguas carregando esta cruz (calcula o peso). 
Pesadinha, hein?! Dentro de algumas horas o Brasil todo vai saber, o senhor vai ficar 
famoso. Quanto deve pesar essa cruz? 
ZÉ: Não sei, não pesei. 
REPÓRTER: Por menos que pese é um recorde, nesse aspecto podemos considerar 
um grande feito esportivo, uma prova de resistência física e de dedicação. Mas como 
nasceu a ideia dessa peregrinação? 
ROSA: O burro adoeceu. Então ele fez a promessa de carregar a cruz e dividir o sítio 
com aquela cambada de preguiçoso. 
REPÓRTER: Burro? Que burro? 
ZÉ: Por quê? O senhor também vai dizer que meu burro não vale uma promessa? 
REPÓRTER: De modo algum! Fabuloso! Repartir o sítio (Repete em voz alta, 
enquanto anota). O senhor é a favor da reforma agrária? 
ZÉ: (Não entende) Reforma agrária? Que é isso? 
REPÓRTER: É o que o senhor acaba de fazer com o seu sítio. 
ZÉ: E não estou arrependido, moço. 
REPÓRTER: (Toma nota) É a favor da reforma agrária. Se o governo desapropriasse 
as terras não cultivadas e dividisse entre os camponeses? 
ZÉ: Era muito bem feito. Cada um deve trabalhar no que é seu. 
REPÓRTER: (Toma nota novamente) É contra a exploração do homem pelo homem. 
O senhor pertence a algum partido político? 
ZÉ: Já quiseram me fazer vereador... 
REPÓRTER: É, mas desta vez, “seu”... 
ZÉ: Zé do Burro, seu criado. 
REPÓRTER: ...“seu” Zé do Burro, o senhor será eleito com burro e tudo. E 
imaginem a volta! A chegada à sua cidade em carro aberto, banda de música, foguetes! 
ZÉ: O senhor está maluco? Não vai haver nada disso, não. 
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REPÓRTER: Vai. Vai porque o meu jornal vai promover. Mas não conceda 
entrevista a mais ninguém. (Noutro tom) É claro que o senhor terá uma compensação. 
ZÉ: (Profundamente contrariado) Moço, o senhor não me entendeu... ninguém ainda 
me entendeu. 
ROSA: Zé. 
GUARDA: (Balança a cabeça desanimado) Não consegui nada. E não adianta o 
senhor ficar aqui; o Padre já disse que não abre a porta e não abre mesmo – eu conheço 
ele. 
REPÓRTER: Ótimo! Assim dará tempo de organizarmos tudo. As entrevistas, as 
apresentações no rádio... e a sua volta triunfal com batedores e banda de música! 
ZÉ: (Muito contrariado) Moço, eu vim a pé e vou voltar a pé. 
ROSA: Oxente! Não seja estúpido, homem! O moço só está querendo ajudar a gente. 
ZÉ: Então ele que me ajude a convencer o vigário a abrir a porta da igreja. 
REPÓRTER: Eu vou já entrevistar o vigário. Carijó, bata mais uma. (Organiza a foto 
e se dirige a Rosa) A senhora também. 
 

 No Recorte 4, é retratado o primeiro contato de Zé e sua esposa com a imprensa. Nesse 

fluxo interlocucional, Rosa narra ao repórter qual foi a promessa feita por Zé e traz à tona outra 

parte da promessa do marido, que ele não havia contado ao Padre: segundo ela, além de 

prometer carregar uma cruz até a igreja de Santa Bárbara, ele ainda prometeu dividir suas terras 

em partes iguais com os lavradores pobres da sua cidade, que ela chama de” cambada de 

preguiçoso”. A terra para os lavradores é basilar, uma vez que é do cultivo da terra que eles 

adquirem o pão de cada dia, assim, podemos inferir que Zé partilhou mais do que terra com 

aqueles agricultores, ele também partilhou o pão, pois deu àqueles homens uma forma digna de 

adquirirem o sustento de suas famílias. Essa atitude de Zé reafirma o seu bom caráter, o fato de 

que ele não é um homem ambicioso e em busca de proveito próprio, pelo contrário, ele se 

mostra benevolente e solidário, características ignoradas pelo repórter.  

 O repórter, durante toda a entrevista, parece muito animado com a história contada por 

Zé, está a todo o tempo rodeando o protagonista e a cruz de forma a avaliar o relato, se mostra 

receptivo diante do pagador, tratando-o com muita educação, aparentemente muito solícito 

diante da saga narrada a ele, contudo, observamos que ao longo da reportagem ele começa a 

deturpar as respostas de Zé. Ao saber que o protagonista carregou a cruz por sete léguas se 

interessa em saber o quanto ela pesa, pensando em publicar esse feito como um recorde 

esportivo do personagem. Depois, descobre que o pagador de promessas havia dividido o sítio 

de forma igualitária com os outros lavradores de seu povoado e o classifica como um adepto da 

reforma agrária, mas o protagonista nem sabe do que isso se trata. 

 Na década de 1950, que compõe o meio ambiente social retratado no filme, há um 

embate muito grande em relação à reforma agrária, já que os partidos de direita, formados em 

sua grande parte por latifundiários, eram totalmente contra, enquanto os partidos de esquerda 

acreditavam que a reforma era a melhor opção para a industrialização da agricultura no País, 
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além de resultar, também, em mais pessoas ascendendo socialmente. Desse modo, teriam um 

aumento na renda gerada pela agricultura, já que as terras que não estavam produzindo 

passariam a ser cultivadas. 

 Essa luta se tornou cada vez mais forte na década de 1950, principalmente entre os 

integrantes do Partido Trabalhista Brasileiro, que defendiam que “a estrutura agrária brasileira 

arcaica está superada e não satisfaz às necessidades da nossa expansão econômica. Todos nós 

que nos batemos pela emancipação econômica brasileira, estamos certos de que só podemos 

alcançar nosso objetivo através da industrialização intensiva” (CASTRO, 1959, p. 1085). 

Observa-se, na fala do então deputado João Castro, do PTB/PE, que naquele momento o foco 

de luta política era a industrialização e para eles esse objetivo só poderia ser alcançado através 

da reforma agrária. Dessa forma, o Partido Trabalhista, juntamente com os demais partidos de 

esquerda, salientavam que “a industrialização dependia de uma profunda distribuição de terras, 

capaz de ampliar o mercado consumidor nacional” (ALMEIDA, 1959, p. 2835). 

 É em decorrência desse contexto político social que o repórter relaciona a atitude de Zé 

de dividir suas terras com os lavradores pobres com a defendida pelos partidos políticos que 

lutavam a favor da reforma agrária. 

 A esperteza e a falta de escrúpulos do jornalista é retratada durante toda a entrevista. 

Vemos que ele vai ludibriando Zé a responder suas perguntas de forma que ele possa criar uma 

grande história em cima do protagonista. Sempre antes de anotar as respostas do pagador de 

promessas ele fala o que está anotando: Rosa narra que seu marido dividiu o sítio, ele anota que 

Zé é a favor da reforma agrária; Zé diz que “cada deve um trabalhar no que é seu”, o repórter 

anota que ele “é contra a exploração do homem pelo homem”. Ao utilizar esses termos, o 

repórter cria um ethos de Zé que não corresponde à sua imagem verdadeira. 

 Essa estratégia de modificar o discurso de Zé é utilizada pelo repórter primeiro com a 

intenção de criar uma manchete sensacionalista, que chame a atenção do público e faça 

aumentar as vendas do jornal. Em segundo lugar, ele acredita que quanto mais enfeitar a história 

narrada mais ela poderá ser estendida, rendendo-lhe mais reportagens. Isso pode ser visto na 

tentativa dele em fazer de Zé candidato a vereador, oferecendo-lhe muitas vantagens para que 

o protagonista se mantivesse exclusivo de seu jornal. Essa atitude do repórter mostra que ele 

não se preocupa em momento algum com o sofrimento do protagonista e com a consequência 

disso na vida de Zé. 

 Mesmo diante da proposta do repórter, Zé se mantém firme, mostrando que sua única 

intenção é pagar sua promessa e voltar para a sua roça, tanto que o repórter lhe diz que vão 

organizar sua volta em carro aberto, banda de música e foguetes. Esses argumentos utilizados 
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por ele para tentar convencer o protagonista a se manter exclusivo de seu jornal remetem à ideia 

de honra, pois somente pessoas que praticam grandes feitos ganham uma recepção dessa 

magnitude ao chegar a sua cidade. Isso nos remete à jornada do herói, composta pela partida 

com o objetivo de cumprir a missão a ele confiada; depois ele passa pela iniciação, que são as 

aventuras que enfrenta ao longo do seu caminho; e o retorno para casa gozando de glória e dos 

poderes adquiridos durante a jornada.  

 O repórter não percebe, contudo, que Zé não quer poder ou dinheiro, sonho de quase 

todas as pessoas após o advento do capitalismo, o único objetivo do pagador é garantir a vida 

de seu burro. Essa interpretação nos aponta, mais uma vez, para o mitema mito do herói, visto 

que Zé parte de sua roça com o único intuito de cumprir sua promessa, passa por várias 

intempéries e mesmo assim continua firme em seu propósito. 

 Ao observar o discurso do repórter, verificamos que ele não está interessado na real 

história de Zé, nem ao menos leva a sério sua promessa, seu único interesse é construir uma 

história extraordinária em cima da imagem do pagador, transformando-o em uma sensação 

momentânea. Isso trará muitos benefícios ao jornalista e mais uma vez o sofrimento de Zé é 

ignorado e colocado de lado. Essa postura da imprensa perante o pagador vai contra os 

pressupostos da ADE, já que o jornal é um formador de opinião e, por possuir certo poder de 

manipulação, deveria defendê-lo, procurando divulgar sua história verdadeira para causar uma 

comoção social e ajudar o protagonista a conseguir a permissão da igreja para cumprir sua 

promessa, fato que ocorreria se a imprensa fosse uma instituição que cumprisse seu papel social 

na história de Zé.  

 Analisando os atos de interação comunicativa entre Zé e o repórter, percebe-se que se 

estabelece uma relação de amensalismo, uma vez que o repórter deturpa a entrevista do 

protagonista para se beneficiar, e, com isso, o leva à morte. Essa postura vai de encontro à 

ideologia da ADE, que propõe atitudes que tragam equilíbrio ao ecossistema: ao pensar somente 

em se favorecer o repórter desencadeou uma entropia na vida de Zé e dos demais personagens 

que o apoiavam. 

 Nesse excerto, também é apresentado o personagem Galego, que é dono da venda, um 

espanhol que só pensa em ganhar dinheiro. Ele se mostra solidário a Zé porque a presença do 

protagonista ocasionou um grande aumento em suas vendas, entretanto, em vários momentos 

ele mostra que está torcendo para que o Padre não autorize a entrada do personagem principal 

na igreja para que ele continue a lucrar com a presença do pagador. Ele inclusive tenta fazer um 

acordo com o protagonista para que este continue na porta da igreja enquanto ele lhe forneceria 

comida e bebida de graça, o que Zé não aceita. 
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 Outra personagem que participa do drama do pagador de promessas é Ekedi, zeladora 

do orixá no terreiro, escolhida e confirmada pelo orixá, que possui grande importância no culto 

mesmo que não faça parte dos membros rodantes, ou seja, daqueles que não recebem a entidade. 

Ela oferece ajuda ao protagonista e lhe apoia até o fim de sua jornada. 

 

Recorte 5: 
 
EKEDI: Meu filho, eu sou “Ekede” no Candomblé da Menininha. Mas logo o terreiro 
está em festa. Você fez obrigação a Iansã, Iansã está lá pra receber. Eu levo você lá! 
Você leva a cruz e a Santa recebe! 
ZÉ: Mas a igreja? 
EKEDI: Mande esse Padre lá pro inferno! Leve a cruz no terreiro! Eu vou com você! 
ZÉ: Não. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. 

 

 O Recorte 5 retrata a posição do candomblé diante da promessa de Zé. A baiana 

vendedora de iguarias da culinária local se mostra compadecida diante da situação do 

protagonista e percebemos sua empatia pela forma com que ela aborda Zé. Inicialmente, ela o 

chama de “meu filho”, em uma demonstração de simpatia e solidariedade. Depois se identifica 

como Ekedi, do Candomblé da Menininha, mostrando que é uma autoridade religiosa em sua 

religião. No candomblé a mulher não é valorizada porque é mãe e esposa, mas sim por ser um 

membro que exerce funções importantes, o que pode ser visto pelos cargos de destaque que as 

mulheres ocupam na religião, como Ekedi e Ialorixá (mãe de santo). 

 Nesse excerto, além de ela convidar Zé e lhe oferecer uma saída para sua problemática, 

ainda se dispõe a ir com ele. No candomblé a Ekedi é chamada de mãe e é a responsável por 

cuidar, acompanhar, dançar, zelar das roupas e dos apetrechos do orixá da casa e dos demais 

orixás, dos filhos de santo e até mesmo dos visitantes. Dessa forma, observamos que a atitude 

de levar Zé ao terreiro denota uma intenção de cooperação que, segundo a ADE, se enquadra 

no rol de relações harmônicas intraespecíficas, mesmo que o cuidar do visitante seja função da 

Ekedi, o levar o visitante até o terreiro não faz parte das funções. 

 A postura da Ekedi mostra mais consonância com os pressupostos da Análise do 

Discurso Ecológica, uma vez que observamos que ela não rejeita as divindades católicas, 

apoiando a diversidade religiosa. Isso pode ser comprovado quando ela convida Zé para ir ao 

terreiro pagar sua promessa e diz: “Você fez obrigação a Iansã, Iansã está lá pra receber. Eu 

levo você lá! Você leva a cruz e a Santa recebe”. Notamos que o candomblé, mesmo depois 

de ter virado uma religião oficial, aceita o sincretismo religioso tão repudiado pelos cristãos, 

pois quando a Ekedi convida Zé para cumprir sua promessa no terreiro e afirma “Você leva a 

cruz e a Santa recebe” ela se refere a Iansã como Santa não como Orixá; caso ela rechaçasse o 
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sincretismo, teria dito para ele ir ao terreiro que Iansã ou o Orixá receberia sua cruz, mas, ao 

utilizar o termo “santa”, ela demonstra aceitar esse sincretismo. 

 Outro fato importante de ser ressaltado é a recusa de Zé em aceitar a oferta da Ekedi, 

que dá ao pagador de promessas uma oportunidade de acabar com seu sofrimento. Essa recusa 

pode ser interpretada de duas maneiras: a primeira pelo aspecto da convicção religiosa, isto é, 

por ser católico ele deveria pagar sua promessa na igreja católica, e não no candomblé, e a 

segunda pelo fato de que sua missão era levar a cruz até a igreja de Santa Bárbara, e não ao 

candomblé, nesse caso, aceitar a oferta da Ekedi significaria não cumprir sua jornada. Essa 

segunda leitura nos remete, mais uma vez, ao mitema mito do herói que cumpre à risca sua 

jornada e luta para que nada o desvie do seu propósito. 

 Após essa cena, o pagador de promessas tenta, novamente, convencer o Padre a abrir as 

portas da igreja e deixá-lo cumprir sua promessa, colocando fim ao sofrimento que estava 

sentindo: 

 

Recorte 6: 
 
ZÉ DO BURRO: (Gritando) Padre. Padre! Padre, andei sete léguas pra vir até aqui. 
Deus é testemunha. Ainda não comi hoje e não vou comer até que abra a porta. Um 
dia, dois, um mês. Vou morrer de fome na porta da sua igreja. Eu preciso que me ouça, 
Padre. 
PADRE: O que pretende com essa gritaria? Desrespeitar essa casa, que é a casa de 
Deus? 
ZÉ DO BURRO: Não, Padre, só lembrar que eu ainda estou aqui com a minha cruz. 
PADRE: Estou vendo. E essa insistência na heresia mostra o quanto está afastado da 
igreja. 
ZÉ DO BURRO: Está bem, Padre. Se for assim, Deus vai me castigar. E o senhor 
não tem culpa. 
PADRE: Tenho, sim. Sou o sacerdote. Devo zelar pela glória de Deus e pela 
felicidade dos homens. 
ZÉ DO BURRO: Mas o senhor está me fazendo tão infeliz, Padre. 
PADRE: Não! Estou defendendo sua felicidade, impedindo que se perca nas trevas 
da bruxaria. 
ZÉ DO BURRO: Não, Padre. Eu só queria... 

 

 No Recorte 6, Zé relata seu sofrimento ao padre, que se mostra irredutível. Diante disso, 

o protagonista conta que andou sete léguas com uma cruz pesadíssima nas costas para chegar à 

igreja, o que denota um cansaço enorme. Depois de andar esse tanto, ele ainda não havia se 

alimentado e, por isso, seu corpo estava fraco. Assim, vemos que está cansado, com fome, dor 

nos ombros – que estão em carne viva – e nos pés de andar sete léguas, que equivalem a quase 

34 quilômetros, contudo, o Padre não o deixa entrar. 

 Ainda nesse recorte, nota-se que o Padre afirma que, por ser um sacerdote, tem como 

função “zelar pela glória de Deus e pela felicidade dos homens”, porém, sua afirmação é 
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contradita pelo protagonista, para quem o Padre está lhe “fazendo muito infeliz”. Para o 

cristianismo/catolicismo o ser feliz é obedecer integralmente às ordenanças de Deus para que a 

alma do homem encontre a salvação A partir desse ponto de vista, ele acredita que, se Zé não 

abjurar a promessa, a alma do protagonista estará destinada ao inferno e, logo, prefere deixar 

que sua carne padeça na terra, dando-lhe uma oportunidade de salvar sua alma. 

 A vida, na concepção da ADE, é autopreservação e direito de autorrealização, que se 

pauta na relação harmoniosa com o outro e com o ecossistema em sua integralidade 

(MACHADO, 2016, p. 66). A partir disso, podemos afirmar que felicidade é quando o 

ecossistema em que o indivíduo está inserido encontra-se em harmonia e homeostase. 

Ancorados nesse pressuposto, podemos afirmar que o pagador de promessas está infeliz porque 

o ecossistema ao qual ele pertence está entrópico, assim, Zé só pode reestabelecer sua felicidade 

quando conseguir resolver esse problema que lhe tira a paz. 

 

Recorte 7: 
 
MONSENHOR: (Lê o jornal) “O novo Cristo prega a revolução”. O caso exigiria um 
estudo mais acurado, mas dispomos de poucas informações. À primeira vista, porém, 
parece que este pobre homem... 
PADRE 1: Nada nos autoriza julgar que seja apenas um pobre homem. Tudo nos faz 
crer que se trata de um mistificador, movido pelas piores intenções. 
MONSENHOR: Me perdoe, reverendíssimo, mas o que nos interessa nesse momento 
não é o homem, mas a igreja. A posição da igreja no caso. 
PADRE 1: Acho que o Padre Olavo vem agindo bem. 
MONSENHOR: Embora, em princípio, eu acredite na justeza do procedimento do 
padre Olavo, temo que para o povo ele pareça injusto e cruel. 
PADRE 2: A Igreja ficaria em uma posição antipática. 
PADRE 1: Às vezes é necessário ter a coragem de assumir atitudes antipáticas. 
PADRE 2: O Monsenhor sugere que se interceda junto ao padre Olavo para que 
permita a... 
MONSENHOR: Oh não! De modo algum! Mas acho que devíamos encontrar alguma 
solução que nos colocasse em melhor situação perante a opinião pública, sem, 
contudo, termos que ceder em questões vitais para o prestígio e a sobrevivência da 
Igreja Católica. 
PADRE 2: De acordo. Seria crônico e ridículo que procedêssemos com esse homem 
hoje com a mesma severidade dos inquisidores de Santa Joana. 
MONSENHOR: Sim! Os tempos são outros. 
PADRE 1: Muito embora os tempos sejam outros, a Igreja Católica não se 
modernizou ao ponto de admitir a intromissão de outros cultos. 
MONSENHOR: É claro que nesse particular temos que ser inflexíveis. 
PADRE 1: Sem dúvida, Monsenhor. 
PADRE 2: Proponho que alguém vá lá. E procure resolver o caso. 
MONSENHOR: Acho que encontrei a solução. 
 

 O Recorte 7 retrata uma reunião do alto clero da Igreja Católica na tentativa de encontrar 

uma solução para o problema de Zé. Observamos que o Monsenhor mostra, a princípio, certo 

cuidado com a questão. Isso pode ser visto quando ele diz que “O caso exigiria um estudo mais 

acurado, mas dispomos de poucas informações”. Além de parecer não estar contra o 
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protagonista, pois ao referir-se a Zé ele o chama de “pobre homem”, a expressão utilizada pode 

ser substituída por “coitado”, sendo atribuída a alguém que não representa nenhum perigo. 

 Nem todos os membros do clero, porém, partilham da mesma opinião, pois, na 

concepção de um dos padres, ele é um “mistificador”. O lexema “mistificador”, no Dicionário 

Online de Português (2017),10 é definido como “indivíduo que cria mistificações, que engana, 

ludibria; enganador, ludibriador”. Desse modo, ao usar esse termo, ele afirma que o 

protagonista é um enganador que está tentando usurpar o lugar de Cristo. A própria manchete 

do jornal que os padres estão lendo evidencia isso – “O novo Cristo prega a revolução”. A 

manchete do jornal leva o Padre a relacionar a figura a um mistificador, alguém que quer tomar 

o lugar de Cristo na igreja, “movido pelas piores intenções”, como ele próprio explica.  

 A resposta dada pelo Monsenhor ao Padre que acredita ser Zé um mistificador deixa 

nítido que a igreja não se importa com o sofrimento do protagonista, que andou sete léguas para 

cumprir sua promessa. Ao dizer que “o que nos interessa nesse momento não é o homem, 

mas a igreja”, preocupa o Monsenhor a imagem que a igreja está passando para a sociedade 

em razão de se autointitular a “casa de Deus”, expressão muito utilizada por Padre Olavo, e em 

virtude disso, dever ser aberta e acolher a todos aqueles que a procuram.  

 Essa posição tomada pelo clérigo de não permitir a entrada de Zé não só pode gerar, 

como gera, uma antipatia de parte da população pela Igreja Católica e é com isso que o 

Monsenhor se preocupa. A igreja é intolerante, mas quer passar a imagem de acolhedora, se 

intitula a casa de Deus, mas não está aberta a todos, assim podemos inferir que ela não quer 

acolher, mas só passar essa sensação. 

 Essa preocupação com a igreja e com a opinião popular sobre sua posição diante da 

problemática instaurada pode ser percebida, ainda, quando o Monsenhor explica que 

“devíamos encontrar alguma solução que nos colocasse em melhor situação perante a 

opinião pública”. O verbo “dever” remete à obrigação de fazer algo e, quando o Monsenhor o 

usa, se refere à função do sacerdote, que, segundo Schiavo (2004), é ser o guardião da adequada 

compreensão e do emprego da tradição que essa doutrina estabelece. Dessa forma, é papel dos 

membros daquela reunião zelar para que a doutrina católica não seja infringida, assim eles se 

preocupam em encontrar uma melhor solução para a imagem da igreja, e não para Zé, 

mostrando que não colocam o sofrimento do próximo em primeiro lugar.   

 O Padre 2, ao comparar essa situação com a inquisição que matou Santa Joana, evidencia 

sua dúvida quanto às más intenções de que Zé está sendo acusado. Santa Joana, mais conhecida 

                                                           
10  Disponível em: https://www.dicio.com.br/mistificador/. Acesso em: 27 jun. 2017. 
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como Joana d’Arc, foi queimada viva pela inquisição sob a acusação de bruxaria, ação mais 

tarde vista pela Igreja Católica como um erro, que foi corrigido canonizando-a. Assim, ao dizer 

que não podem agir com a mesma severidade dos inquisidores de Santa Joana, que a 

condenaram sem nenhuma prova de sua culpa, eles devem ouvir o pagador de promessas para 

que possam tomar uma decisão. 

 As falas seguintes, contudo, mostram que mesmo os tempos tendo mudado a igreja 

permanece “inflexível” diante da “intromissão de outros cultos”, expressões utilizadas pelos 

próprios clérigos. Inflexível, em sentido figurado, corresponde ao que não muda, que não se 

adapta às situações distintas, que não possui tolerância. Dessa maneira, fica claro que a postura 

da igreja diante da situação de Zé é a de ser intolerante, já que sua promessa foi feita em um 

terreiro de candomblé. Aceitar o pagador, na concepção dos sacerdotes, seria um risco para o 

prestígio e para a sobrevivência da igreja. 

 Essa não aceitação da mudança e do diferente é, portanto, decorrente do medo de terem 

sua religião extinta, fato a todo o tempo explicitado nas falas dos representantes da Igreja 

Católica. Isso faz com que os clérigos baianos se manifestem no intuito de salvar sua expressão 

religiosa, como podemos averiguar nos Recortes 8 e 9, que retratam a visita do Monsenhor 

Otaviano à Igreja de Santa Bárbara para aconselhar o padre e tentar um acordo com o pagador 

de promessas. 

 

Recorte 8: 
 
MONSENHOR: Sem querer passar por cima de sua autoridade, mas apenas ajudar 
com a nossa maior experiência, nós pediríamos que refletisse um pouco no aspecto, 
por assim dizer..., político do caso. 
PADRE: Confesso que nunca me ocorreria pensar nisso. Tenho pensado apenas no 
aspecto religioso. 
MONSENHOR: É quase impossível hoje em dia separar as duas coisas. 
PADRE: Se o Monsenhor ordena, se assume a responsabilidade dessa decisão, eu 
abro a porta e mando ele entrar. 
MONSENHOR: Não. Não podemos fazer isso assim pura e simplesmente. Podemos 
dar uma prova de flexibilidade e resolver a questão sem perda de prestígio.  
PADRE: Sinceramente, desejaria encontrar essa forma. 
MONSENHOR: É... temos que encontrar. O que não é possível continuar é a igreja 
vazia e toda essa gente lá fora, ao lado dele. 

 

 No Recorte 8, enquanto Padre Olavo está preocupado somente em não desrespeitar as 

leis de Deus, pois, em sua percepção, permitir a entrada de Zé na igreja é admitir a adoração a 

outros deuses, o que é terminantemente proibido na religião cristã, o Monsenhor já se mostra 

mais apreensivo com o aspecto político que essa questão implica. Ainda, afirma que é 

impossível dissociar o aspecto religioso do aspecto político e isso pode ser notado no modo 
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como nossa sociedade se constitui, uma vez que os mandamentos bíblicos são a base para a 

construção de suas regras morais e éticas. Ademais, a Igreja Católica é uma instituição social 

que detém o poder de legitimar o certo e o errado por meio de sua “ligação direta” com Deus e, 

em decorrência disso, tem a autoridade para oprimir os “maus comportamentos” que tentam se 

instaurar na comunidade. 

 O Padre apresenta-se confuso diante da fala do Monsenhor, como podemos ver na 

Figura 33, na qual se nota que ele coloca a mão na cabeça como em uma tentativa de organizar 

as ideias, apresentando um semblante preocupado e tenso. Além desses elementos 

paralinguísticos, os elementos linguísticos também mostram essa confusão e a incerteza em que 

está envolto, quando ele diz ao Monsenhor que “se o monsenhor ordena, se assume a 

responsabilidade dessa decisão, eu abro a porta e mando ele entrar”. Nesse momento, ele 

explicita não saber o que fazer, pois se tivesse total certeza de sua atitude argumentaria 

defendendo seu ponto de vista e não aceitaria tão facilmente uma decisão contrária. Isso pode 

ser visto na escolha da expressão “assume a responsabilidade”, cujo lexema “assumir” 

corresponde a tomar para si ou apropriar-se de algo; o vocábulo “responsabilidade” diz respeito 

à obrigação de responder por alguma coisa ou pessoa. Quando o Padre opta por esses termos, 

mostra que não sabe qual é a melhor escolha a se fazer diante do caso, passando para o 

Monsenhor o poder da decisão e a obrigação de responder por ela, além de ser uma forma de 

se isentar da responsabilidade ao transferi-la. 

 

Figura 33 – Padre Olavo confuso durante sua conversa com o Monsenhor 

 
Fonte: Filme O Pagador de Promessas (1962). 
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 Já o Monsenhor se mostra o tempo todo seguro de suas atitudes e convicções, devido a 

sua “maior experiência”, como ele mesmo assevera. Por essa razão, se mostra convicto de que 

a entrada de Zé na igreja, sem nenhuma restrição, abalaria o prestígio dessa instituição, fato que 

pode ser comprovado pelo uso dos vocábulos “pura” e “simplesmente” para adjetivar a decisão 

de permitir a efetivação da promessa, indicando que algo deve ser imposto ao protagonista para 

que ele consiga terminar sua jornada como esperado. As expressões “dar prova de flexibilidade” 

e “sem perda de prestígio” também nos remetem a essa ideia de impossibilidade, pois, na 

concepção dos líderes do catolicismo, a entrada de Zé abriria portas para que adeptos de outras 

religiões se sentissem à vontade para adentrar os templos cristãos e cultuar seus deuses na casa 

do Deus cristão, portanto, ser flexível e autorizar o cumprimento da promessa acarretaria em 

perda de prestígio para o catolicismo. Dessa maneira, essas duas ações não podem caminhar 

juntas. 

 Ainda pensando na expressão “dar prova de flexibilidade”, notamos que essa 

flexibilidade, na verdade, não emana de uma atitude da igreja, já que será o protagonista que 

terá de ser flexível e se adaptar às regras impostas pelos eclesiásticos, e não a igreja que precisa 

se adequar à promessa feita por Zé. Contemplamos, mais uma vez, a falta de capacidade e de 

vontade por parte da Igreja Católica em adaptar-se e dar prioridade à vida e à autorrealização 

de todos os seres em detrimento da tradição e das ideologias. Contemplamos, mais uma vez, a 

não aceitação da mudança e do diferente por parte da Igreja Católica que, ao invés de dar 

prioridade à vida e à autorrealização de todos os seres, prioriza a tradição e as ideologias. 

 A ADE tem como perspectiva ideológica a ecoideologia ou ideologia da vida defender 

a vida e os “seres vivos de todas as espécies, criticando tudo que possa prejudicar a vida na face 

da terra” (COUTO, 2016, p. 449). Ainda, “se posiciona contra tudo que pode trazer sofrimento, 

porém, sempre pacificamente, sem violência” (COUTO, 2016, p. 449). Isso posto, afirmamos 

que as atitudes dos clérigos diante de Zé são dissonantes às da ADE, já que eles se preocupam 

mais com o prestígio e com a tradição católica, desprezando a fé e a vida de Zé, além do 

sofrimento a que ele está sendo exposto. 

 Essa falta de preocupação com a vida e com o bem-estar do pagador de promessas pode 

ser notada ainda quando o Monsenhor diz: “o que não é possível continuar é a igreja vazia e 

toda essa gente lá fora ao lado dele”. Ao nos debruçamos sobre esse excerto, reparamos que 

sua apreensão se volta totalmente para a perda de prestígio da igreja, o que pode ser fruto das 

fases de decadência ocorridas no decorrer da história dessa instituição, que por vários momentos 

passou por crises que resultaram em um declínio da fé de seus fiéis. Em virtude desse histórico, 

os líderes religiosos demonstram apreensão por ver a maior parte do povo ao lado do 
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protagonista e isso se comprova pela escolha do adjetivo “vazia” para descrever a igreja, termo 

que remete à ideia de não ter nada ou ninguém. Assim, ao usar esse lexema, o Monsenhor afirma 

que a igreja está sozinha, sem ninguém ao seu lado, isto é, sem ninguém que apoie sua atitude. 

 Outro fato que nos chama a atenção é como ele se refere ao povo que está do lado de 

fora da igreja, inclusive aos próprios fiéis da Igreja Católica, utilizando-se da expressão “essa 

gente” e, com isso, evidenciando o descaso para com as pessoas que ali estão, pois o pronome 

demonstrativo “essa” aliado ao substantivo comum “gente” remete à ideia de um povo qualquer, 

sem nenhuma importância. Esse modo de se referir as pessoas ali presentes é dissonante da 

ideologia cristã, para quem Deus elege um sacerdote para cuidar de suas ovelhas, ou seja, é 

dever do sacerdote cuidar dos filhos de Deus aqui na terra. 

 

Recorte 9: 
 
MONSENHOR: Venho aqui a pedido do Monsenhor Arcebispo, a fim de dar uma 
prova de tolerância da igreja para aqueles que se desviam dos cânones sagrados. 
ZÉ: Mas eu sou católico. Não entendo muita coisa do que dizem, mas queria que o 
senhor entendesse que eu sou católico. 
MONSENHOR: Pois bem. Vamos lhe dar uma oportunidade. Se é católico renegue 
todos os atos inspirados pelo diabo e volte ao seio da Santa Madre Igreja.  
ZÉ: Como, Padre? 
MONSENHOR: Abjure a promessa que fez, reconheça que foi feita ao demônio, 
atire fora essa cruz e venha, sozinho, pedir perdão a Deus. 
ZÉ: O senhor acha mesmo que eu devia fazer isso?!... 
MONSENHOR: É sua única maneira de salvar-se. A Igreja Católica concede a nós, 
sacerdotes, o direito de trocar uma promessa por outra. 
ROSA: Zé... talvez fosse melhor... 
ZÉ: (Coloca a cruz no chão) Mas Rosa... se eu fizer isso estou faltando com a minha 
promessa... seja Iansã, seja Santa Bárbara... estou faltando. 
MONSENHOR: Com a autoridade que estou investido, eu o liberto dessa promessa, 
já disse. (Aponta para a Igreja) Venha fazer outra... 
PADRE: Monsenhor está dando prova de tolerância cristã. Resta agora você escolher 
entre a tolerância da Igreja e a sua própria intransigência. 
ZÉ: O senhor me liberta... não foi ao senhor que eu fiz a promessa, foi a Santa 
Bárbara. E quem me garante que, como castigo, quando voltar pra minha roça não vou 
encontrar meu burro morto? 
MONSENHOR: Decida! Renega ou não renega? 
ZÉ: (Olha para Rosa confuso, sem saber que decisão tomar) Monsenhor! 
EKEDI: (Com os braços erguidos) Êparrei! Maleme pra ele, minha mãe! 
TODOS: (Com os braços erguidos gritam) Maleme! 
ZÉ: (Olhando a sua volta com expressão de angústia) Mas... Não posso fazer isso! 
Não posso arriscar a vida do meu burro!  
TODOS: (Com os braços erguidos) Hêêêê! 
PADRE: Silêncio! Então é porque você acredita mais na força do demônio do que na 
força de Deus! Porque tudo o que fez foi por inspiração do diabo. 
MONSENHOR: (Vira-se para o Padre) Adeus, Padre Olavo. Sinto muito. (Olhando 
Para Zé) Nada mais posso fazer então. (Vai embora) 
ZÉ: Monsenhor! Monsenhor, me deixe explicar! Me deixe explicar! 
PADRE: Meus irmãos, que ninguém agora nos acuse de intolerantes. E que todos se 
lembrem das palavras de Jesus: “Porque surgirão falsos Cristos, e falsos profetas que 
farão todos os grandes sinais e prodígios que se possível fora enganariam a muitos”. 
ZÉ: Eu não quero enganar ninguém. 
PADRE: Enganariam a muitos, sim. E muitos o seguiriam ao sair daqui.  
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ZÉ: Eu não quero que ninguém me siga! 
PADRE: Mas seguirão, como seguiram pelas estradas, sem saber que seguiam 
Satanás.  
ZÉ: Padre! Padre, eu não aguento mais. (Colocando a cruz para o alto e caminhando 
em direção à porta da Igreja) Que Deus me perdoe! Por Santa Bárbara ou por Satanás 
vou botar essa cruz dentro da igreja, custe o que Custar! 
PADRE: (Para o Sacristão) Feche a porta! (Zé do Burro bate por três vezes com a 
cruz na porta, com a intenção de abri-la) Eis a prova. Um católico não ameaça invadir 
a casa de Deus porque é um sacrilégio. (Olha para o Guarda) Guarda! Prenda esse 
homem.  
GUARDA: É impossível seu Padre, não posso. 

 

 O Recorte 9 confirma nossa asseveração de que mostrar flexibilidade, na concepção dos 

clérigos, é deixar que Zé do Burro mude de atitude, e não a igreja. O Monsenhor inicia seu 

discurso dizendo que sua intenção é “dar uma prova de tolerância da igreja para aqueles 

que se desviam dos cânones sagrados”. O termo “tolerância”, aqui, não se refere à ideia de 

respeito para com as demais expressões religiosas, e sim à de reafirmação de que a sua religião 

é a única verdadeiramente ligada ao sagrado. Isso se confirma pelo lexema “desviam”, que quer 

dizer aquele que muda de caminho ou de orientação. Dessa forma, podemos constatar que o 

Monsenhor diz que vai aceitar Zé abandonar o “caminho do mal” e voltar para o “caminho do 

bem”, do qual a igreja católica é a única representante. 

 Essa constatação pode ser comprovada com as seguintes falas do Monsenhor: “se é 

católico renegue todos os atos inspirados pelo diabo e volte ao seio da Santa Madre Igreja”, 

“abjure a promessa que fez, reconheça que foi feita ao demônio, atire fora essa cruz e 

venha, sozinho, pedir perdão a Deus”, “é sua única maneira de salvar-se”. Para que Zé 

prove sua fé, a igreja lhe impõe que renegue sua promessa. O verbo “renegar” pode ser 

traduzido, aqui, como renunciar às suas convicções e opiniões. Nesse sentido, ao pedir que 

renegue o voto feito, o Monsenhor quer, na verdade, que ele negue sua crença na intersecção 

existente entre Santa Bárbara e Iansã, que o pagador afirme que o candomblé é uma religião 

falsa, ou pior, uma religião que tem por divindade o diabo. Ao afirmar que a promessa de Zé 

foi inspirada pelo diabo simplesmente pelo fato de ter sido feita em um terreiro de candomblé, 

o líder religioso assevera que o diabo é o deus da religião afro-brasileira. A cruz, na fala do 

Padre, ao invés de simbolizar a salvação, como é de costume para os cristãos, passa a simbolizar 

a tentativa do demônio de usurpar o lugar de Cristo na igreja e, em decorrência disso, ele pede 

a Zé que a atire fora.  

 O fundamentalismo religioso do eclesiástico é explicitado ao afirmar que somente se 

negar sua promessa, entrar na igreja sem sua cruz e pedir perdão a Deus ele poderá ser salvo, 

deixando claro que somente os seguidores do Deus cristão têm direito à salvação e implícito 

que todas as outras religiões estão condenadas à destruição. O fundamentalismo refere-se a 



111 

 

“qualquer corrente, movimento ou atitude, de cunho conservador e integrista, que enfatiza a 

obediência rigorosa e literal a um conjunto de princípios básicos”.11 Com base nessa definição, 

podemos afirmar que os líderes religiosos adotam uma postura fundamentalista diante da 

promessa de Zé e dos adeptos do candomblé. Esse fundamentalismo pode ser visto também no 

nome da igreja, pois a palavra “católica” vem do termo grego katholikos, que significa 

universal, o que pode ser compreendido como uma afirmação única em todo o mundo, a conter 

a verdade do sagrado. 

 A angústia do protagonista diante da proposta do Monsenhor é evidenciada pelas pistas 

paralinguísticas, uma vez que, ao ser encorajado pelos sacerdotes católicos e por sua esposa a 

aceitar a proposta, percebe-se que suas respostas ficam permeadas por pausas e hesitações que 

até nos levam a pensar, em um primeiro momento, que Zé do Burro vai desistir de terminar sua 

jornada. Sua expressão de desespero é evidenciada em seus olhares perdidos para o alto e para 

o chão e, depois, nos olhares dele para sua esposa e para o povo que o estava apoiando. Mesmo 

diante dessa angústia, porém, se mantém firme e não cede à opressão da instituição religiosa.  

 Nessa cena, fica claro o mitema Zé como o símbolo da luta das minorias religiosas diante 

da opressão das instituições reguladoras do Estado. Zé é mais conhecido como “Zé do Burro” 

por estar sempre acompanhado de seu melhor amigo, o burro Nicolau. Nicolau é o nome de um 

santo católico e significa aquele que vence com o povo ou pelo povo. Nesse sentido, afirmamos 

que Zé é uma personificação do povo na história e, caso desistisse de sua promessa, isso poderia 

indicar que o povo desistira de lutar por sua expressão religiosa. Isso também se manifesta nas 

palavras da Ekedi e do povo diante da hesitação de Zé à proposta feita pelo Monsenhor. A Ekedi 

grita, com os braços levantados “Êparrei! Maleme pra ele, minha mãe!”, sendo a expressão 

“êparrei” uma saudação ao orixá Iansã e a lexia “maleme” uma palavra própria do vocabulário 

das religiões afro-brasileiras, que pode ser traduzido pela expressão “valei-me”. Dessa forma, 

podemos dizer que, quando ela pede por Zé a Iansã, na verdade ela está pedindo por todos os 

adeptos das minorias religiosas, fato que pode ser comprovado pelo grito do povo dizendo 

“maleme”, em um pedido para que o Orixá olhe por eles.  

 Diante da insistência de Zé em não negar sua promessa, as escolhas lexicais do Padre 

ficam mais ofensivos. Primeiro, ele o chama de “intransigente”, que é um sinônimo de 

intolerante e, ao denominá-lo assim, fica parecendo que a igreja está sendo vítima da 

intolerância do protagonista, e não o contrário. Esse fato pode ser observado na contraposição 

lexical usada pelo sacerdote, pois, ao adjetivar a atitude da igreja, usa o termo “tolerância”, 

                                                           
11  Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 1404. 
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mas, ao qualificar a atitude de Zé, utiliza “intransigência”, ou seja, a igreja está sendo tolerante 

por estar tentando ajudá-lo e este, por sua vez, é intolerante com os princípios dela, 

transformando o protagonista em uma pessoa ingrata, ou seja, ao utilizar esses vocábulos ele 

cria um efeito de sentido em que a vítima é a igreja, e não o pagador de promessa. 

 Outra expressão que explicita essa intensificação no vocabulário do Padre pode ser 

encontrada em “você acredita mais na força do demônio do que na força de Deus”. Essa 

estratégia de contrastar essa dualidade cristã tem como objetivo mostrar quem está do lado do 

“bem” e quem está do lado do “mal”, além de fazer com que Zé e todo o povo entendam que a 

Igreja Católica está do lado de Deus e qualquer pessoa que não esteja a seu favor está indo 

contra Deus, isto é, fica ao lado do demônio. Observa-se também que o tom do clérigo se torna 

ainda mais agressivo e o que antes parecia mais uma sugestão do que uma afirmação agora se 

coloca de forma assertiva. Um exemplo dessa mudança pode ser vista quando ele cita o 

versículo em que Jesus fala sobre os falsos Cristo, agora não mais sugerindo que Zé quer usurpar 

o lugar de Jesus, mas afirmando; além de falso Cristo, ainda explicita que Zé é satanás, o que 

pode ser comprovado quando ele diz “mas seguiriam, como seguiriam pelas estradas, sem 
saber que seguiam satanás”. 

 Como dito anteriormente, a igreja se sente ameaçada pelo que a promessa de Zé 

representa – uma vez que sua base sagrada é o sacrifício de Cristo – e também pelo local onde 

o protagonista propôs o voto. Outro fator que alarma os líderes religiosos contra a concretização 

da promessa feita por Zé do Burro, como já colocado, é o fato de Jesus ter dito, durante seus 

ensinamentos, que haveria muitas pessoas que tentariam usurpar seu lugar, mas que os cristãos 

não se deixassem enganar. O Padre utiliza dessas palavras de Jesus como última tentativa de 

persuasão para limpar a imagem da igreja e transformar a opinião do povo – que demonstrava 

simpatia pelo pagador de promessas – em relação ao sacrifício de Zé. 

 Um dado muito importante nesse diálogo é a falta de compreensão daquilo que é dito 

por ambas as partes. Os clérigos parecem não ouvir nada do que é dito por Zé, que tenta 

argumentar durante todo o fluxo interlocucional, asseverando ser católico e acreditar nos 

princípios da Santa Madre Igreja, porém, em nenhum momento isso é levado em conta nos 

discursos emitidos pelos religiosos. Aqui percebemos que as regras interacionas que dizem 

respeito ao tuno de fala e à cordialidade não são respeitadas, além de ter uma ruptura na 

comunhão, pois o Monsenhor se nega a ouvir Zé.   

 O protagonista parece não estar entendendo o que está sendo dito e afirma que é católico, 

mesmo não entendendo muita coisa do que eles dizem. Essa afirmação de Zé remete-nos ao 

fato de a igreja não se preocupar em adaptar os seus discursos para que o ato de comunicar se 
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efetive com sucesso. Na verdade, a falta de compreensão do que está sendo dito na obra se dá 

entre quase todos os personagens que se propõem a manter um ato de interação comunicativa 

com o protagonista. Esse fato é de grande relevância para a construção do conflito na obra, uma 

vez que é por falta dessa compreensão que o embate vai tomar maiores proporções. 

 Nessa cena ocorre, também, uma mudança no modo de ser do protagonista, que até então 

mantém uma postura pacífica, conservando o embate no nível linguístico. Percebe-se, em sua 

fala, que ele está saturado. Ao dizer “Padre, eu não aguento mais”, está declarando que o seu 

sofrimento é tanto que não conseguirá mais suportar, mas nem diante desse desabafo o líder 

religioso se compadece do protagonista e demonstra alguma preocupação com seu estado. A 

ADE se posiciona contra essa atitude do Padre, uma vez que preconiza que devemos lutar de 

forma pacífica contra o sofrimento, seja ele natural, mental ou social.  

 O Excerto 9 retrata que Zé não está mais conseguindo passar por todo o sofrimento, que 

é físico em virtude de ter andado sete léguas e ainda não haver comido nem bebido nada; é 

mental, por estar sob forte pressão e angústia diante da impossibilidade de não poder concretizar 

sua promessa; e é social, porque foi vítima de humilhação por parte dos sacerdotes, que o 

acusavam de ter pacto com o demônio e, também, pela prostituta, que o acusa de “corno 

manso”, atingindo sua masculinidade, pois essa expressão diz respeito ao homem que aceita 

que a esposa cometa adultério, que não é homem o suficiente para resolver essa problemática. 

 Todo esse sofrimento vai transformar o protagonista em um homem agressivo, “um 

revoltado”, como ele mesmo se intitula, fazendo com que tente invadir a igreja à força. 

O lexema “invadir” é utilizado pelo Padre para se referir à ação de Zé de querer colocar a cruz 

dentro da igreja mesmo sem a sua permissão. Invadir significa entrar à força, com hostilidade, 

e trata-se de uma ação que somente marginais e vândalos praticam. Assim, observamos que ao 

escolher esse vocábulo ele afirma que Zé não é uma boa pessoa, e sim um marginal, 

interpretação ainda é reforçada pelo Padre quando chama o guarda e manda que prenda o 

pagador de promessas. Já Zé do Burro usa a palavra “botar” para se referir à ação que está 

prestes a executar. Botar significa colocar, guardar, introduzir, dessa forma, percebe-se que o 

protagonista não compreende essa sua atitude como um crime – como o padre vê –, pois a única 

coisa que lhe interessa é sanar seu sofrimento. 

 Outra cena de extrema importância para a construção de sentidos da história é a que 

retrata a roda de capoeira na escadaria (Figura 34) – que representa a cultura afro-brasileira e, 

por consequência, suas religiões (BASTIDE, 1989) – e o Padre na torre da igreja (Figura 35). 

A tomada mostrada na primeira figura (34) evidencia que o embate exibido na obra não é 

somente entre Zé do Burro e Padre Olavo, mas sim entre o candomblé e o catolicismo. Isso é 
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enfatizado pela escolha dos elementos sonoros, uma vez que, nos cultos candomblecistas, são 

utilizados os mesmos instrumentos musicais da capoeira. No ritual católico, o sino tem a função 

de avisar seus adeptos de que se iniciará a missa, portanto, podemos dizer que a música da 

capoeira representa o candomblé e o sino a igreja católica. 

 

Figura 34 – Roda de capoeira 

 
Fonte: Filme O pagador de promessas (1962). 

Figura 35 – Padre na torre tocando os sinos da igreja 

 
Fonte: Filme O pagador de promessas (1962). 

 

 Isso posto, constatamos que esse conflito entre religiões será marcado e intensificado, 

na obra, pela música, pois, enquanto toca a música para os capoeiristas jogarem capoeira, o 

Padre se sente atormentado e tenta abafar esse som vindo de fora, fazendo os sinos da igreja 
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soarem bem alto. Betton (1987) explica que a música não é um mero elemento de 

preenchimento de espaços vazios, pelo contrário, ela possui uma alta carga dramática, já que 

tem o poder de retratar o psicológico e o emocional da personagem. Isso pode ser visto na 

atitude do Padre diante da música dos capoeiristas, que se mostra transtornado e imerso em 

profundo sofrimento, o que faz com que se empenhe ao máximo em abafar aquele som. 

 Essa cena revela a oposição que direciona toda a obra: enquanto o Padre está no lugar 

mais alto da igreja, a torre, os capoeiristas estão localizados na praça. O regime diurno da 

imagem, como dito anteriormente, “define-se, portanto, de uma maneira geral, como o regime 

da antítese” (DURAND, 1997, p. 67). As imagens de verticalidade, da separação e do embate 

são todas pertencentes a esse regime. Dessa forma, podemos ver, nessa cena, a luta entre essas 

duas expressões religiosas. Nesse quadro, qualquer possibilidade de diálogo entre as duas 

manifestações religiosas se extingue, não podendo ocorrer uma síntese, isto é, uma comunhão 

entre elas. 

 O sino utilizado pelo Padre como arma no combate contra os sons emitidos pelos 

capoeiristas pode ser compreendido também como um pedido de socorro por parte do líder 

religioso. Chervalier e Gheerbrant (2015, p. 835) asseveram que o sino possui “um poder de 

exorcismo, e de purificação. Ele afasta as influências malignas ou, pelo menos, adverte os 

indivíduos da sua aproximação”. Desse modo, quando o Padre sobe ao lugar mais alto da igreja 

e toca os sinos é como se ele estivesse tentando afastar as forças do mal que acredita estarem 

tentando destruir a igreja. Chervalier e Gheerbrant (2015, p. 835) ainda afirmam que “o sino 

evoca a posição de tudo o que está suspenso entre o céu e a terra, e, por isso mesmo, estabelece 

uma comunicação entre os dois”, portanto, o tocar dos sinos do líder católico representa uma 

tentativa de comunicação com o céu, um pedido de socorro a Deus, o que se confirma através 

do fato de ele ter ido ao lugar mais alto do centro religioso. 

 

Recorte 10: 
 
PADRE: Por que então repete a Divina Paixão? Pra Salvar a humanidade? Não, pra 
salvar um burro! 
ZÉ DO BURRO: Padre, Nicolau... 
PADRE: É um burro com nome cristão! 
ZÉ DO BURRO: Mas Padre, não foi Deus quem criou também os burros? 
PADRE: Mas não a sua semelhança. E não foi para salvá-los que mandou seu Filho. 
Foi por nós, por você, por mim, pela humanidade! Entendeu? 
ZÉ DO BURRO: Padre, Nicolau não é um burro como os outros... O senhor não 
conhece. Nicolau é um burro com alma de gente. 
 

 Outra postura da igreja que é contrária à perspectiva da Análise do Discurso Ecológica 

é a de acreditar na supremacia dos seres humanos em detrimento das demais espécies que 
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compõem o ecossistema. Essa atitude antropocentrista pode ser notada no Recorte 10, no qual 

vemos o descaso com que o Padre se refere ao animal, visto que, segundo ele, o burro não é 

importante o suficiente para que se repita a Divina Paixão por sua causa. De acordo com o 

pároco, somente o ser humano pode ser alvo de tamanho sacrifício, uma vez que é o único 

membro do ecossistema feito à imagem e à semelhança de Deus, sendo, por isso, superior às 

demais classes de seres vivos. 

 Mesmo com o questionamento de Zé de que “não foi Deus quem criou também os 

burros?”, o Padre não muda de comportamento, ao contrário, segue afirmando que apenas a 

humanidade é passível de sacrifícios como o de Jesus – repetido pelo pagador –, pois Deus só 

mandou seu filho para salvá-la, e não a outras classes de seres vivos. A religião cristã se ancora 

em pressupostos antropocentristas já que, em suas escrituras sagradas, no livro de Gênesis, 

capítulo 1, versículos 27 ao 3012 diz:  

 

E criou Deus o homem à sua imagem: à imagem de Deus o criou; homem e mulher os 
criou. 
E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, 
e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo 
o animal que se move sobre a terra. 
E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a 
face de toda a terra; e toda árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para 
mantimento.  
E a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há 
alma vivente, toda a erva verde será para mantimento; e assim foi. 

 

 Isso posto, percebemos que o Padre encontra, no livro guia do cristianismo, esse 

ensinamento de que o homem é o ser supremo da criação divina, uma vez que o próprio Deus 

cristão o diz para sujeitar a terra e dominar as demais classes de seres vivos. A Análise do 

Discurso Ecológica acredita que todos os seres são importantes para a homeostase do 

ecossistema. Dessa forma, ela não luta em defesa somente dos seres humanos, mas de todos os 

seres da biosfera.  

 

Recorte 11: 
 
PADRE: Estive o dia todo estudando esse caso. Consultei livros, textos sagrados. 
Naquele burro está a explicação de tudo. É Satanás! Só mesmo Satanás podia levar 
alguém a ridicularizar o sacrifício de Jesus. 
ROSA: Não, Padre, não! 
PADRE: Por que não? 
ROSA: Porque eu conheço ele. É um homem de bem. 
ZÉ DO BURRO: (Para Rosa) Deixa. 

                                                           
12  Bíblia de Estudo Vida Abundante. São Paulo: Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, 2000. 
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PADRE: Lúcifer também foi anjo. Mas eu conheço seus adeptos, mesmo quando se 
disfarçam sob a pele do cordeiro. Mesmo quando se escondem atrás da cruz de Cristo. 
Essa mesma cruz que querem destruir. Mas não destruirão! Não destruirão! 
 

 No Recorte 11, o Padre continua se mostrando indignado pelo alvo da promessa do 

pagador de promessas ser um quadrúpede e acaba atribuindo ao burro a culpa por Zé ter repetido 

a via crucis. Quando ele diz que consultou livros e textos sagrados e isso o fez entender que a 

culpa estava no burro, é possível afirmar que ele está fazendo menção ao episódio em que 

Satanás usou a serpente para enganar a Eva e a Adão, fazendo com que fossem expulsos do 

paraíso. Desse modo, o Padre assevera que Lúcifer possuiu o burro para levar o protagonista a 

ridicularizar o sofrimento de Cristo e a destruir sua igreja.  

 Outra instituição que causa sofrimento ao pagador de promessas é a polícia, pois, 

influenciados pela intolerância do Padre, pela reportagem inescrupulosa do jornal e pelas 

acusações feitas por Bonitão, eles tentarão prender Zé do Burro, com o intuito de pôr fim a sua 

promessa, e isso acarretará a morte do protagonista. 

 
Recorte 12: 
 
BONITÃO: Ele vai te contar a história de um burro, mas não vá nessa conversa não. 
(Chegando perto de Zé o apresenta o secreta) Um amigo. Quer conversar com você. 
Quer ajudar. 
SECRETA: Olá! 
ZÉ: Quer ajudar. Todo mundo quer ajudar! Todo mundo! 
SECRETA: O senhor sabe que suas ideias são muito perigosas? 
ZÉ: Perigosas? 
SECRETA: Estou avisando amigo. 
ZÉ: Amigo. Já vi que estou cercado de amigos. É amigo por todo lado... Cada qual 
querendo ajudar mais do que o outro. 
SECRETA: O senhor é um revoltado. 
ZÉ: Não era, não. Mas estou ficando. 
SECRETA: É por isso que está aqui desde a madrugada? 
ZÉ: É... (revoltado) E daqui não saio enquanto não fizer com que todo mundo me 
entenda! Todo mundo! Tem que haver um jeito! Tem que haver um jeito! A vontade 
que eu tenho é de jogar uma bomba. Deus me perdoe! 
 

 A atitude de Zé diante do Secreta colabora para que este tenha uma péssima impressão 

do pagador de promessas, que está desesperado e perdendo a esperança de cumprir sua 

promessa, pois a todo o momento aparecem pessoas dizendo que vão lhe ajudar, porém, 

ninguém o ajuda de fato, o que fazem é somente piorar sua situação. Quando Bonitão apresenta 

o Secreta a Zé, e lhe diz que é um amigo que quer ajudá-lo, o protagonista se revolta em 

decorrência do histórico de ajudas que recebera até aquele momento. Nesse momento, inferimos 

o mitema traição, pois Bonitão, ao longo da narrativa fílmica, chama Zé de amigo, contudo, é 

ele que o entrega à polícia ocasionando a sua morte.  
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 O Secreta já inicia sua interação com Zé acusando-o de ter “ideias muito perigosas”, 

aquelas que foram veiculadas pelo jornal de que o pagador teria vindo para lutar pela reforma 

agraria e pelo fim da exploração do homem pelo homem. Essas ideias muito perigosas estão 

relacionadas ao contexto sócio-político-econômico da época, pois estão relacionadas ao 

movimento comunista no Brasil, que defendia a reforma agrária, como já dito acima, e também 

à igualdade de classes. 

 A política internacional, nas décadas de 1940 e 1950, meio ambiente social do filme, 

estava passando por momentos difíceis, pois a história retrata esse período pós-Segunda Guerra 

mundial, notadamente a Guerra Fria, como de “tensões políticas e ideológicas entre o governo 

do Estados Unidos, que liderava o bloco dos países capitalistas, e o da União soviética que 

comandava o bloco dos países socialistas” (COTRIM, 2013, p. 208).  

 Nesse contexto, o Brasil optou por se alinhar com o bloco liderado pelos Estados 

Unidos, rompendo, em 1947, as relações diplomáticas com a União Soviética. Em virtude desse 

alinhamento, o presidente general Eurico Gaspar Dutra conseguiu que o Supremo Tribunal 

Federal suprimisse o registro do Partido Comunista, acusando o PCB de receber dinheiro e 

orientação da União Soviética. Assim, a partir do final da década de 1940, o Brasil adotou uma 

postura anticomunista, combatendo o direito de greve, intervindo em 143 sindicatos e 

determinando a prisão de vários líderes operários (COTRIM, 2013, p. 209). 

 Essas questões, ligadas ao comunismo, estavam ocasionando conflitos na política da 

época, daí vemos a influência da mídia na construção do ethos de Zé do Burro, visto que para 

o Secreta está claro que ele é um agitador que quer insuflar o povo a lutar a favor dessas causas. 

Depois, o Secreta vai utilizar o lexema “revoltado” para designar o protagonista, termo que se 

refere a uma pessoa indignada ou enfurecida com algo ou alguém. Isso retrata o sentimento do 

protagonista naquele momento, uma vez que podemos ver que o tom de voz de Zé já não é mais 

tranquilo e harmonioso, e sim agitado e agressivo. O Secreta acredita que o protagonista é uma 

pessoa indignada, que está ali tentando buscar resolução para as causas sociais que representa. 

Essa impressão se intensifica ao ver Zé dizendo que sua vontade é jogar uma bomba na igreja. 

 Essas palavras do protagonista levam o Secreta a acreditar que o pagador pode sim ser 

um homem perigoso, como o amigo e ex-colega de trabalho Bonitão havia alertado. Esse fato 

pode ser constatado quando o próprio Secreta relata essa conversa ao delegado para afirmar que 

Zé é um homem perigoso, como veremos no Recorte 14. Dessa forma, observamos que a 

postura inicial da polícia diante da promessa de Zé é a de não acreditar em sua história e o 

condenar, assim como a igreja e a imprensa o fizeram. 
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 Além da Ekedi, que representa o candomblé na obra fílmica, temos também os 

capoeiristas, liderados por Mestre Coca, que apoiam Zé em sua jornada, além do poeta Dedé 

Gospe Rima, um homem curioso, que está sempre ouvindo a conversa dos outros e tem o 

costume de intrometer-se no assunto alheio. A princípio, ele não leva a promessa de Zé do 

Burro a sério, mas, no decorrer da história, vai demonstrar-se solidário com o protagonista. No 

início, essa solidariedade ocorre por interesse, na tentativa de convencer o pagador a contratá-

lo para escrever um ABC sobre sua saga, o que não é aceito. Ele simpatiza, contudo, com a 

causa e continua apoiando o personagem principal, como podemos ver no excerto a seguir: 

 

Recorte 13: 
 
MESTRE COCA: Meu camarada, vá-se embora! Estou lhe arrumando uma patota. 
DEDÉ: A polícia vem aí. Fuja! 
ZÉ DO BURRO: Eu não matei, não roubei ninguém. 
DEDÉ: Experiência própria com a polícia é melhor fugir que discutir. 
MESTRE COCA: Vai. Vai, moço! A gente esconde a cruz.  
EKEDE: E a noite ele leva a cruz para Iansã. 
MESTRE COCA: Vamos todo mundo levar. 
ZÉ DO BURRO: (segura a cruz impedindo do capoeirista pegar) Não, não! 
ROSA: Zé... Zé, não adianta mais, a polícia está aí e vão cercar a praça. 
MESTRE COCA: Anda depressa. 
EKEDI: Anda depressa, meu filho. 
ROSA: Vamos, Zé. 
ZÉ: Santa Bárbara me abandonou Rosa.  
ROSA: Abandone a promessa também. Ela não quer que você cumpra o prometido. 
ZÉ: Agora eu preciso ir até o fim. Mesmo que não seja por ela. Nem que seja pra ficar 
em paz comigo mesmo.  
ROSA: Vamos, Zé. 

 

 O Recorte 13 aborda a forma como os capoeiristas, que na obra fílmica também 

representam o candomblé, apoiam Zé na empreitada de pagar sua promessa. Podemos observar 

isso por suas escolhas lexicais, uma vez que mestre Coca se refere ao protagonista como “meu 

camarada”, que significa “meu amigo” ou “meu companheiro”, além de mostrar que quer ajudar 

protegendo-o da polícia: ao ver que a polícia havia chegado, corre para avisar o protagonista 

para que este tenha tempo de fugir, preservando a sua vida.  

 Tanto a Ekedi quanto o capoeirista e demais personagens que constituem o candomblé na 

narrativa fílmica se mostram firmes em ajudar na luta e na preservação da vida de Zé. Observa-

se que esses personagens constituem suas relações a partir da cooperação, pois não havia nada 

que os obrigasse a colaborar com o protagonista, mas mesmo assim decidiram ajudá-lo. 

 O último personagem a ser apresentado é o delegado (Recorte 14), que aparece em 

decorrência da denúncia feita por Bonitão e, ao conversar com o Padre dentro da Igreja, decide 

prender Zé do Burro. O delegado demonstra hostilidade e desconfiança no tratamento de Zé e 
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dos capoeiristas que representam as minorias na obra fílmica, sendo educado e cordial somente 

com o pároco. 

 Após apresentar todos os personagens, observamos que poucos são chamados por seus 

nomes oficiais, isto é, os nomes registrados em cartório ao nascer. Segundo Couto (2007, p. 

261), os nomes reais são aqueles “pelos quais os indivíduos são efetivamente chamados na 

comunidade a que pertencem”. Nessa obra, são chamados pela função que exercem na 

sociedade. 

 O primeiro é Zé do Burro, conhecido assim em sua cidade porque onde vai está 

acompanhado do seu burro de estimação, logo, Zé é um hipocorístico13 do nome José, e do 

Burro é a característica que o diferencia dos demais Josés ali existentes. Ademais, esse apelido 

também vai ser utilizado para se referir a ele fora de sua cidade, pois está tão acostumado com 

seu nome real que, quando o repórter lhe pergunta como se chama responde Zé do Burro. Em 

razão disso, podemos dizer que esse nome revela a sua real identidade nas interações por ele 

praticadas. 

 Dedé Gospe Rima também segue a mesma lógica de construção do apelido de Zé, pois 

é formado por um hipocorístico seguido de uma característica particular do personagem. Assim, 

Dedé pode ter sido tirado de André, Andrelino etc., e Gospe Rima está ligado à sua arte de criar 

versos e ABCs.  

 Galego é outro personagem que não é chamado pelo nome, mas sim por um apelido que 

está ligado à sua cor e à sua nacionalidade. Couto (2007) ainda afirma que “o apelido, por seu 

turno, não tem nada a ver com o nome próprio da pessoa. Poder-se-ia mesmo dizer que ele surge 

porque o nome próprio da pessoa nada significa comunitariamente.” O mesmo acontece com 

Bonitão, pois o seu apelido está ligado à sua aparência, não tendo ligação com seu nome oficial.  

 Os demais personagens – com exceção de Rosa, Marli e Nicolau – são todos chamados 

pelas funções sociais que exercem, já que não contribuem como indivíduos, mas como símbolos 

dos grupos sociais que influenciam na saga de Zé do Burro, sendo eles a Ekedi, o Padre, o 

Secreta, o Monsenhor, o Repórter e o Delegado. 

 

Recorte 14: 
 
DELEGADO: Seus documentos. 
ZÉ: (Estranha) Documentos?... 
DELEGADO: Carteira de identidade.  
ZÉ: Moço, eu só vim pagar uma promessa. Santa Bárbara me conhece, pra quê 
carteira de identidade? 

                                                           
13  A hipocorística consiste na formação do nome real a partir do nome de registro do indivíduo, como 
Toin, de Antônio, Bela, de Isabela, entre inúmeros outros.  
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DELEGADO: (Com ironia) Pagar uma promessa... Pensa que somos idiotas.  
SECRETA: Não demora e ele conta a história do burro... 
DELEGADO: Ele vai contar essa história, mas é na delegacia. Vamos acompanhe-
me. 
ZÉ: Não posso. Não posso sair daqui. 
DELEGADO: Não pode por quê? 
MESTRE COCA: Promessa, seu Delegado. 
DELEGADO: Ninguém pediu sua opinião. O Padre disse que ele já até ameaçou 
invadir a igreja. 
SECRETA: Eu mesmo vi ele dizer que ia jogar uma bomba.  
DELEGADO: Uma bomba?... Eu quero que o senhor me explique isso tudo 
direitinho. Vamos até a delegacia.  
SECRETA: (Segurando o braço de Zé) Vamos! 
ZÉ: (Puxando o braço bruscamente) Me deixa! 
SECRETA: Vai reagir?  
DELEGADO: Se reagir vai ser pior.  
ZÉ: Os senhores devem estar enganados. Sou um homem pacato, só vim pagar uma 
promessa. (Aponta para o Padre) Está aí o seu vigário que pode dizer se é mentira. 
PADRE: É mentira sim. E não somente mentira, também um sacrilégio. 
ZÉ: Padre, o senhor não pode dizer que é mentira, que eu não fiz essa promessa. 
PADRE: Sim, talvez tenha feito, por inspiração de Satanás!  
DELEGADO: Padre, este homem... 
PADRE: Este homem teve todas as oportunidades para arrepender-se. Deus é 
testemunha de que fiz todo o possível para salvá-lo. Mas ele não quer ser salvo. Pior 
pra ele. 
DELEGADO: Sim, pior pra ele. 
Zé:  Não! Ninguém vai me levar preso! Não fiz nada pra ser preso! 
DELEGADO: Se não fez não tem o que temer, será solto depois. Vamos! Leve este 
homem. 
DEDÉ: Não caia nessa, meu camarada. 
ROSA: Não Zé, não vá. 
ZÉ: (Com uma faca na mão) Só morto me levam daqui. Juro por Santa Bárbara, só 
morto. 
MESTRE COCA: Ele não vai sair daqui. E aqui vocês não vão prender ninguém. 
ROSA: Zé... 
ZÉ: Me deixe, Rosa! Não venha pra cá! 
SECRETA: (Ao ver o Padre se aproximando de Zé pelas costas) Cuidado, Padre! (O 
Padre dá uma pancada no braço de Zé, fazendo com que a faca vá cair no meio da 
praça. Zé corre e abaixa-se para pegá-la. A polícia aproveita e cai sobre ele e os 
capoeiristas caem sobre a polícia. Instaura-se a confusão até que se ouve um disparo. 
A multidão forma uma roda ao redor de Zé do Burro, que está caído morto ao lado da 
cruz.) 

 

 O Recorte 14 é o último fluxo interlocucional em que o protagonista estará vivo e o 

desenrolar desse diálogo resultará na morte do pagador. O delegado vem falar com Zé logo 

após conversar com o Secreta e com o Padre Olavo, o que faz com que ele já venha com uma 

opinião formada sobre a situação. Isso se comprova com a resposta dada ao protagonista, pois, 

quando afirma que não havia levado documento porque só tinha ido pagar uma promessa o 

delegado diz: “(Com ironia) Pagar uma promessa... Pensa que somos idiotas”. O lexema 

“idiota” é utilizado como sinônimo de pessoa estúpida, ignorante, fácil de ser enganada. Diante 

disso, percebemos que o delegado tem certeza da culpa de Zé, não restando dúvida, para ele, de 

que o protagonista é mesmo um agitador social. 



122 

 

 Outro fato que reforça a desconfiança do delegado em relação às intenções de Zé do 

Burro é o de ele não haver levado documentos, pois é natural que todas as pessoas que viajam 

grandes distâncias estejam de posse de seus documentos de identificação, e os que não o fazem, 

na maioria das vezes, são pessoas má intencionadas. Em decorrência disso o delegado vai 

acreditar que o pagador de promessas realmente é um agitador, já que, caso estivesse falando a 

verdade, apresentaria seus documentos. 

 Essa certeza será confirmada, mais uma vez, pelos relatos de outros personagens, visto 

que o Padre vai relatar-lhe que Zé tentou invadir a igreja e o Secreta vai dizer que ele ameaçou 

jogar uma bomba, argumentos esses que aumentam a culpabilidade do protagonista diante do 

delegado. Nesse sentido, a postura da polícia será a de reprimir Zé sem ao menos ouvi-lo ou 

deixá-lo se explicar, caindo naquela expressão popular que diz “que primeiro a polícia bate para 

só depois ouvir quem é realmente culpado”. 

 O Secreta vai segurar o braço de Zé na tentativa de obrigá-lo a ir com eles para a delegacia. 

A Análise do Discurso Ecológica é contra essa postura violenta da polícia, que cerceia os direitos 

dos cidadãos por meio da força. Ademais, também se posiciona contrária à atitude do Padre, que 

alega ser mentira que o protagonista tenha vindo pagar sua promessa, fato que o líder religioso 

sabe ser verdade. Nesse momento, o clérigo tinha a chance de salvar o protagonista, mas, para 

livrar-se do problema, decide não ajudá-lo, indo contra os deveres de sacerdote descritos por ele 

próprio, especialmente o de “zelar pela glória de Deus e a felicidade dos homens”. 

 Na tentativa de forçar Zé do Burro a acompanhar-lhes até a delegacia, começa uma 

confusão em que os policiais entrarão em confronto físico com os capoeiristas que estão 

defendendo o pagador. Esse confronto vai resultar no que a Análise do Discurso Ecológica 

chama de sofrimento físico máximo, ou seja, a morte.  

 Zé é exposto a todos os níveis de sofrimento ao longo da história: ao sofrimento físico 

de percorrer sete léguas carregando uma cruz pesada, de ficar com os ombros na carne viva, 

além de passar toda a sua jornada sem alimentar-se. Ele também é exposto ao sofrimento mental 

de passar o dia angustiado por não poder cumprir sus promessa e da pressão de não poder 

efetuar sua promessa, atraindo para si a ira da Santa, além do sofrimento social de ter a vida 

exposta a todos que passavam na rua e de colocarem em dúvida o seu caráter. 

 A polícia é também culpada pelo sofrimento do protagonista, já que o expõe ao 

sofrimento mental de se sentir pressionado e sem saída; ao sofrimento social, ao tentar prendê-

lo como um bandido na frente de todos; e ao sofrimento físico de maior grau, a morte. 
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Figura 36 – Confusão entre Zé, os capoeiristas e a polícia 

 
Fonte: Filme O pagador de promessas (1962). 

 

 As cenas finais também carregam muitos elementos simbólicos, construídos pelos 

recursos fílmicos. A cena retratada na Figura 36 se inicia com uma luta entre a polícia, que está 

ao lado da igreja, Zé do Burro e os capoeiristas, que tentam defendê-lo. Dessa forma, podemos 

afirmar que o conflito instaurado ali não é somente entre Zé e o Padre, mas sim entre o povo e 

as instituições repressoras e legitimadas socialmente. Essa imagem retrata, simbolicamente, a 

luta do herói contra o monstro que o impede de terminar sua jornada, pois a polícia quer afastá-

lo do centro – na obra representado pela igreja –, fazendo com que ele não consiga chegar à 

árvore, que remete ao altar, o alvo do protagonista. 

 

Figura 37 – Zé do Burro morto ao lado da cruz 

 
Fonte: Filme O pagador de promessas (1962). 

 

 Após exibir a luta, Anselmo apresenta Zé morto ao lado da cruz, no meio a um círculo 

de pessoas (Figura 37). De acordo com Chervalier e Gheerbrant (2015, p. 250), “o círculo é 

também símbolo do tempo: a roda gira. Desde a mais remota Antiguidade, círculo tem servido 

para indicar a totalidade, a perfeição, englobando o tempo para melhor o poder medir”. Nesse 
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sentido, essa imagem explicita a totalidade da vida de Zé, que se encerra aqui na terra, e também 

representa o recomeço, pois, na cultura cristã, a morte significa o começo de uma vida celeste. 

 

Figura 38 – Zé, sobre a cruz, sendo carregado pelos capoeiristas 

 
Fonte: Filme O pagador de promessas (1962). 

 

 Nessa cena, exibida em contraplongée, também ocorrerá a junção do pagador com a 

cruz. Nela o protagonista é exibido de forma grande e vitoriosa, pois mesmo morto ele venceu 

o sistema opressor religioso – na obra personificado pelos líderes católicos e por seus adeptos 

– e conseguiu terminar sua jornada (Figura 38); logo, essa interpretação acena para o mitema 

vitória do herói, visto que, aqui, o pagador de promessas vence o monstro e termina sua missão. 

 O foco, aqui, recai sobre a cruz, que, para os cristãos, simboliza o sacrifício de Cristo e 

carrega “a história da salvação e a paixão do Salvador. A cruz simboliza o Crucificado, o Cristo, 

o Salvador, o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ela é mais que uma figura de 

Jesus, ela se identifica com sua história humana, com a sua pessoa” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2015, p. 310) e, por essa razão, podemos asseverar que o pagador de 

promessas mimetiza o Cristo ao fundir sua vida com a cruz, como fez Jesus. 

 A similitude da história de Zé com a de Jesus não fica somente no símbolo da cruz e na 

sua peregrinação, mas também em sua motivação. Cristo morreu para trazer salvação para a 

humanidade através de seu sacrifício. Já Zé morre na tentativa de efetuar sua promessa, que 

teve como alvo a vida de seu burro. Ao nos depararmos com o significado do nome do burro, 

Nicolau, que quer dizer “aquele que vence com o povo ou que conduz o povo a vitória”,14 

percebemos que o protagonista na verdade morre para salvar não o burro, mas todo o povo, que 

                                                           
14  Disponível em: https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/busca.php?q=Nicolau. 
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estava sendo injustiçado pela instituição religiosa opressora, o que nos remete ao mitema doar-

se pelo outro. 

 O mais simbólico, nesse momento, é o corpo do pagador de promessas sendo carregado 

pelos capoeiristas sobre a cruz, plano exibido em contraponglée, dignificando o “crucificado” 

e levando-o para dentro da igreja. Eliade (1993, p. 307) afirma que “o acesso ao ‘centro’ 

equivale a uma consagração, a uma iniciação. A existência de ontem, profana e ilusória, sucede 

uma nova existência, real, durável e eficaz”, e é isso que ocorre com o pagador após a sua 

morte: ele é transportado do plano profano para o sagrado, alcançando a vida eterna, como 

expressa o credo cristão, o que nos remete, novamente, ao mitema vitória do herói. 

 A partir do mitemas, mapeados no decorrer da obra fílmica, constatamos que o mito 

diretor do filme O pagador de promessas é o do herói. Isso se deve ao fato de compreender 

uma jornada que se inicia com um problema que leva o herói a partir em uma jornada em busca 

de solucionar essa problemática. Durante o seu caminho, ele passa por inúmeras aventuras e 

obstáculos, que terminam com o seu retorno. Essa jornada tem algo de espiritual, pois o herói 

evolui de uma posição de imaturidade para uma de responsabilidade e, nela, morre e renasce. 

 No filme, Zé do Burro inicia sua jornada em decorrência de uma promessa para salvar 

a vida de seu burro de estimação e, durante sua jornada, vai enfrentar todos os obstáculos 

impostos pela igreja católica para cumprir sua missão, contudo, vai vencê-los completando sua 

jornada. Nessa jornada, observamos que Zé do Burro morre como indivíduo e renasce como 

símbolo da vitória das minorias religiosas na obra.  
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DENTRO DA IGREJA: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, 

ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando. 

           

                   Guimarães Rosa 

 

 Em nosso cotidiano as mídias e as redes sociais, a todo tempo, nos bombardeiam com 

uma infinidade de informações e notícias sobre as mais variadas temáticas. No mês de junho de 

2015, duas notícias em especial me chamaram a atenção para um problema social, que ocorre 

desde o início da história do Brasil, a intolerância religiosa. A primeira relatava que uma criança 

de 11 anos foi atingida por uma pedra, na Vila da Penha, Rio de Janeiro, quando voltava de um 

culto de Candomblé, além de atirarem pedras, os dois homens, que praticaram essa barbaridade, 

ainda fizeram vários insultos ao grupo religioso do qual a menina era integrante.  

 A segunda noticia, foi a reportagem da Folha de São Paulo, que dizia que entre os anos 

de 2011 a 2014, 504 denúncias de intolerância religiosa chegaram à Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República, e que em média, a cada três dias uma denúncia de 

intolerância religiosa é registrada pelo canal de denúncias para violação dos direitos humanos, 

além disso, essa reportagem ainda divulgou que os adeptos das religiões afro-brasileiras são os 

que mais sofrem com essa problemática. 

 Essas notícias me causaram um grande espanto, pois é sabido de todos que a liberdade 

de crença e de culto é um direito garantido por lei aos cidadãos. Diante desse espanto, comecei 

minha jornada pela busca de conhecimento sobre esse assunto, durante algumas pesquisas 

observei que na literatura brasileira grandes autores abordavam esse problema em suas obras, 

dois autores chamaram a minha atenção, Jorge Amado e Dias Gomes, não só por suas obras, 

mas também pela forma com que se posicionavam contra as posturas de intolerância contra 

essas minorias religiosas.  

 Ao ler o drama O pagador de promessas fiquei maravilhada com a forma com que ele 

remonta essas atitudes de intolerância contra as religiões afro-brasileiras. Depois da leitura do 

drama escrito por Dias Gomes, tomei conhecimento que existia um filme homônimo, que havia 

ganhado a Palma de Ouro do festival de Cannes, ao assistir a obra cinematográfica tive a certeza 

que era esse o objeto de estudo da minha pesquisa, pois a intolerância religiosa no filme é 

abordada partindo não somente dos indivíduos, mas principalmente das instituições sociais 

legitimadas, ou seja, ele parte da macro relação para as micro relações. 
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 O próximo passo dessa minha jornada foi a peregrinação em busca de teorias que nos 

permitissem analisar a obra fílmica O pagador de promessa, nesse trajeto encontramos a Análise 

do Discurso Ecológica, que nos permitiu observar como a intolerância religiosa se delineava 

nas interações comunicativas da obra fílmica, e, a Antropologia do imaginário que nos auxiliou 

a apreender os sentidos gerados pelos símbolos e imagens no desenrolar do enredo fílmico. 

 Depois da escolha teórica metodológica, nos debruçamos sobre o questionamento que 

direcionou todo o percurso de análise desta pesquisa:  Como a intolerância religiosa, presente 

no filme O pagador de promessas de Anselmo Duarte, conduz ao sofrimento em seus âmbitos 

natural, mental e social?  A partir da análise das interações comunicativas constatamos que a 

intolerância religiosa no filme O pagador de promessas conduz ao sofrimento por meio das 

interações de tipo interespecífica desarmônicas de competição, de amensalismo e de 

predatismo. 

 As relações de competição se dão entre Zé, que simbolicamente representa as minorias 

religiosas, e a Igreja Católica. Na obra fílmica percebe-se que durante os fluxos interlocucionais 

protagonizados pelos representantes da igreja, eles se sentem ameaçados pelas minorias 

religiosas que são representadas pela figura de Zé do Burro e sua promessa, uma vez que o 

protagonista através de sua promessa pode arrebanhar os fiéis da religião cristã para o 

Candomblé, o que implicaria no fim da igreja católica por falta de recursos de sobrevivência, 

isto é, por falta de membros. Em decorrência dessa competição o protagonista sofre por não 

conseguir permissão para adentrar a igreja e cumprir seu voto, e os padres, também, sofrem por 

acreditarem que sua religião está ameaçada pela promessa de Zé. 

 O amensalismo na obra é protagonizado entre Zé e o Repórter, pois o repórter deturpa 

todas as respostas dadas por Zé do Burro durante a entrevista no intuito de vender mais jornais, 

o que acarreta na associação do pagador de promessas ao ideário comunista, fato que contribui 

para que a polícia acredite que ele é um agitador social e tente prendê-lo, o que resulta na morte 

do pagador. Percebe-se então que Zé é prejudicado nessa relação com o repórter, uma vez que 

é morto, contudo, observa-se que o repórter não sofre nenhum prejuízo em decorrência disso. 

 As inter-relações de predatismo, na obra fílmica, se dão entre Zé do Burro e a polícia, 

pois é na interação entre eles que o protagonista é morto. A polícia na obra tem o mesmo 

significado simbólico do monstro, uma vez que ela tem a função de impedir o herói de adentrar 

no centro e completar sua jornada, ou seja, na obra a polícia mata o pagador na tentativa de 
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impedir que esse entre na igreja e cumpra sua promessa, o que leva o pagador a vivenciar o 

sofrimento físico máximo, a morte. 

 Com a investigação dessas inter-relações interespecíficas desarmônicas, a partir das 

categorias interpretativas de análise da Análise do Discurso Ecológica, concluímos que elas são 

resultantes das disjunções culturais e da não aceitação da diversidade cultural e religiosa, que 

causam a entropia na obra fílmica. 

 Para chegarmos a essa conclusão, observamos os elementos proxêmicos e cinésicos, que 

compõem as regras interacionais, além dos aspectos sistêmicos, isto é, gramaticais, que nos 

levou a inferir que a priori há uma predisposição para a comunicação, ou melhor dizendo, 

inicialmente existe comunhão na obra, pois quase todos os personagens se aproximam de Zé 

querendo saber sobre sua promessa. Contudo, em relação ao Padre, essa situação se modifica 

quando Zé do Burro conta que sua promessa foi realizada em um terreiro de Candomblé, nesse 

momento percebe-se que o líder religioso muda seu tom harmônico e cooperativo por um tom 

agressivo, e um vocabulário ofensivo. 

 A falta de adaptação dos personagens é preponderante para o estado de entrópico 

narrado pela história, pois o embate entre Zé e a igreja ocorre porque o protagonista não se 

adapta as regras impostas pela igreja para que ele seja aceito como membro do catolicismo, e 

nem a igreja se adapta as novas configurações sociais em que ela está inserida, um a vez que 

ela não aceita o sincretismo religioso que é integrante da história da sociedade religiosa da 

Bahia.  

 A entropia na obra fílmica é causada, também, pela falta de fluidez da comunidade 

religiosa católica, pois ela se sente diminuída pela associação dos santos católicos aos orixás 

candomblecistas, porque o catolicismo não aceita que existem outras expressões religiosas 

verdadeiras ele rejeita qualquer ligação, o que impossibilita o diálogo e leva a atitudes 

intolerantes. 

 Depois de todo esse percurso ficou claro que são as inter-relações entrópicas, causadas 

pela não aceitação da diversidade e pela falta de adaptação as novas configurações sociais, que 

levam a intolerância religiosa, que conduz os personagens a vivenciarem os sofrimentos em seu 

meio ambiente natural, mental e social. 

 Essa constatação pode ser comprovada a partir do mito diretor da obra, mito da jornada 

do herói, que compreende uma jornada onde o herói é impelido por uma problemática a sair em 
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uma missão em que ele terá que vencer todos os obstáculos, cumprir sua jornada e retornar 

vitorioso. Essa estrutura mítica pode ser percebida na saga do pagador de promessas já que ele 

em decorrência da doença de Nicolau a faz uma promessa que o impulsiona a sair em uma 

jornada, que ele vence seus limites físicos e psicológicos, além das instituições sócias, cumpre 

sua promessa, e retorna vitorioso aos céus, lugar que os cristãos acreditam que todos os homens 

vão ao terminarem sua missão na terra.  

 Esse mito é importante na obra, pois naquela época o Brasil vivenciava um momento 

difícil, de muitos conflitos, como assinalado anteriormente. Assim, nesse contexto Zé surge 

como um símbolo da luta das minorias, fazendo jus as aspirações daquele povo que estava 

buscando vivenciar a harmonia e a paz, para restaurarem o equilíbrio do ecossistema social. 

Além de fazer com que o filme O pagador de promessas se torne imemorial, uma vez que ao 

retratar o mito da jornada do herói, que é atemporal, ele nos sirva de inspiração até os dias 

atuais, onde ainda vivemos relações marcadas pela intolerância e desarmonia e continuamos a 

buscar  um mundo mais tolerante e harmônico.  

 Chegando ao fim dessa jornada, constatamos que concluir essa pesquisa, em meio a 

perspectiva teórica da Análise do Discurso Ecológica, que não só analisa, mas também 

prescreve atitudes realizáveis que reestabeleçam a homeostase do ecossistema, nos leva a inferir 

que a saga de zé poderia ter tido uma resolução não violenta dos conflitos. Uma vez que sempre 

haverá conflitos na sociedade, é necessário que adotemos uma postura de resolução de conflitos 

não violenta, ou seja, resoluções que sejam em favor da manutenção da vida e da diminuição 

do sofrimento.  

 Para concluir, eu faço coro as palavras de Hans kung (1999), que utilizei como epigrafe 

desse trabalho, “Não haverá paz no mundo sem paz entre as religiões e não haverá paz entre as 

religiões sem paz entre os líderes religiosos”. 
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