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CARTA AO PROFESSOR

CARO EDUCADOR,

É com prazer que a editora Estante de Livros apresenta este Manual do Professor Di-
gital para a obra O pagador de promessas em graphic novel. Trata-se de um material 
que deve ser trabalhado com a sua mediação e a da escola, com o objetivo de auxiliar 
no processo de formação de leitores autônomos, críticos e apaixonados pela leitura.

Para que sua mediação de fato envolva os jovens leitores, consideramos importan-
te que você, professor, também seja um leitor apaixonado, leia com prazer e envol-
vimento e, mesmo antes de pensar como trabalhará o livro com seus alunos, possa 
lê-lo em seu tempo, refletindo sobre o texto de forma prazerosa e deixando-se levar 
pelo seu sabor. Depois dessa leitura descompromissada, em que o único objetivo é 
o seu próprio deleite, aí sim, você fará uma nova leitura e poderá apresentar a obra 
para seus alunos, como quem indica um livro de que gostou muito para um amigo.

Essa indicação de leitura deve ser genuína, no sentido de compartilhar um interes-
se, e não impor uma leitura obrigatória, que todos devem fazer para responderem a 
perguntas. Esse caminho já foi trilhado um tempo atrás, mas não foi bem-sucedido 
na formação de leitores para além dos muros da escola. Agora, queremos que os jo-
vens, se ainda não o descobriram, possam, enfim, descobrir o grande prazer em ler. 
Os objetivos podem ser vários, afinal, nós, leitores experientes, também buscamos 
os livros e outras publicações para atender diferentes demandas internas e externas. 
O importante é que a leitura seja significativa na vida de cada um de nossos estudan-
tes e que a literatura seja companheira constante nesse caminho.

Sendo assim, caro professor, reiteramos a importância da escola na formação de 
leitores autônomos, críticos e com repertórios amplos. Os trabalhos da escola e do 
educador são capazes de fortalecer a aprendizagem da leitura e impulsionar a con-
solidação e a ampliação das habilidades de uso e de reflexão sobre as linguagens.

Já afirmava o grande educador brasileiro Paulo Freire (2006, p. 9) que “a leitura 
do mundo precede a leitura da palavra”. Dessa forma, quando lemos o mundo, 
já estamos colocando em prática a educação literária. E vocês, professores, assim 
como a escola, são fundamentais nesse processo educativo, possibilitando expe-
riências significativas com as práticas de linguagem em diferentes mídias, além da 
compreensão da leitura pelas crianças e pelos jovens como uma prática social capaz 
de auxiliar na compreensão de si próprio e do mundo em que vivemos.

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a utilizar o livro O pagador de 
promessas em graphic novel como um ponto de partida para sua programação do 
ensino da leitura em sua escola. Para isso, preparamos sugestões de atividades que 
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podem contribuir para a condução do processo de aprendizagem literária, multipli-
cando as possibilidades de leitura e ampliando ainda mais a diversidade e a riqueza 
da experiência literária.

Acreditamos que é nossa função, como editores e professores, colaborar com os 
professores e a escola no processo de mediação de leitura, fortalecendo as relações 
entre o livro e o leitor para além do contexto didático-pedagógico. Com isso, não só 
ampliamos a capacidade imagética dos jovens, sua autonomia, seu senso crítico e 
sua criatividade, como também formamos cidadãos atuantes e leitores apaixonados.

Estante de Livros
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SOBRE OS AUTORES

DIAS GOMES

Romancista, contista e teatrólogo, Dias Gomes nasceu em Salvador, capital da 
Bahia, em 19 de outubro de 1922. Escreveu sua primeira peça teatral aos 15 anos, 
A comédia dos moralistas. Embora não tenha sido encenada, a obra foi premiada 
em um concurso do Serviço Nacional de Teatro em 1939 e publicada no mesmo ano 
pela Fênix Gráfica, da Bahia.1

Depois, o autor escreveu Esperidião, Ludovico, Amanhã será outro dia, O homem 
que não era seu e Pé de cabra. Esta última fez grande sucesso, conquistando elogios 
do crítico teatral Viriato Correia, do jornal A Manhã.

O teatro brasileiro ganhou um escritor. Esse escritor é um rapaz 
que, ao que parece, ainda não tem vinte anos. É A. Dias Gomes, que 
Procópio, na última sexta-feira, apresentou no Serrador, com a peça 
Pé de cabra. Raramente um autor, principalmente um autor que, fisica-
mente, ainda está na adolescência, fez, em teatro uma estreia tão aus-
piciosa. Dias Gomes tem tudo que é necessário a um escritor dramáti-
co. Tem firmeza no desenho dos personagens. Em duas ou três linhas 
fixa os caracteres. Tem brilho no diálogo, concisão na frase. Constrói 
as falas com o verdadeiro senso teatral. Os seus períodos estão cheios 
de desfechos imprevistos. Procópio teve talvez o melhor papel desta 
temporada. O teatro nacional está de parabéns — ganhou um autor. 
Mais tempo, menos tempo, Dias Gomes será o escritor mais festejado 
da cena brasileira. (CORREIA, 1994, p. 41)

Dias Gomes trabalhou em diversas emissoras de rádio — como Rádio Pana-
mericana de São Paulo, Rádio Tupi, Rádio Tamoio, Rádio Clube do Brasil e Rádio 
Nacional —, fazendo adaptações de peças, romances e contos, como O chefe, O 
ressuscitado, Duas sombras apenas, Um amor e sete pecados, A dama da noite e 
Quando é amanhã.

Em 1960, a peça O pagador de promessas foi encenada em São Paulo e fez um 
enorme sucesso. Para alguns críticos, iniciou-se aí a segunda fase da carreira do tea-
trólogo.2 O enredo conta a história de Zé-do-Burro, que percorre uma distância de 
sete léguas, do seu vilarejo no interior da Bahia até Salvador, carregando uma enor-

1 PARANHOS, 2017, pp. 139-152.
2 PRADO, 2003; MAGALDI, 2003.



10

O
 P

A
G

A
D

O
R

 D
E

 P
R

O
M

E
SS

A
S

me cruz, para pagar a promessa que fez na igreja, no altar de Santa Bárbara, ao pedir 
a cura de seu burro. A peça foi encenada também em outros países e adaptada para 
o cinema, e, em 1962, o filme foi contemplado com a Palma de Ouro, prêmio mais 
importante do Festival de Cannes.

Durante a Ditadura Militar, seus textos teatrais, que apresentam crítica social, po-
lítica e religiosa, começaram a ser censurados. Assim, Dias Gomes optou por ex-
perimentar um novo meio de expressão: a televisão. Escreveu muitas telenovelas, 
levando para o audiovisual suas preocupações políticas e sociais. Entre elas, estão 
Verão Vermelho, Assim na Terra como no Céu, Bandeira 2, O Bem-Amado, Roque 
Santeiro, Saramandaia e Sinal de Alerta.

Sua produção foi reconhecida e agraciada com o Prêmio Nacional de Teatro do 
Instituto Nacional do Livro (INL), o Prêmio Governador do Estado de São Paulo, o 
Prêmio Melhor Peça Brasileira da Associação Paulista de Críticos de Teatro (APCT), o 
Prêmio Melhor Autor Brasileiro da Associação Brasileira de Críticos Teatrais (ABCT), 
entre outros. Além disso, seu texto foi traduzido para diversas línguas, como inglês, 
francês, russo, espanhol, grego, italiano, vietnamita e hebraico. Em 1991, o escritor 
foi eleito para a Academia Brasileira de Letras.

ELOAR GUAZZELLI

Ilustrador, quadrinista e diretor de arte de filmes de animação, Guazzelli nasceu 
em Vacaria, no Rio Grande do Sul, em 1962.

Seu livro de estreia foi O diário de um guri, do jornalista Carlos Urbim, uma sé-
rie de poemas que traça um panorama da vida no Rio Grande do Sul. “Altamente 
Recomendável” pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) pelos 
livros Astro Lábio, de Gláucia de Souza, e Boneco maluco e outras brincadeiras, 
de Elias José.

Sua obra já foi exposta em 14 países, como Argentina, Alemanha, Estados Unidos, 
França e Japão, e premiada no Yomiuri International Cartoon Contest (1991) e no 
Salão Internacional de Piracicaba (1991, 1992 e 1994).

Como diretor, Guazzelli trabalhou em mais de vinte curtas-metragens de animação 
e realizou a direção de arte do longa Até que a Sbórnia nos separe, premiada em 
2013 no 41.o Festival de Cinema de Gramado. Além disso, foi premiado em mos-
tras e festivais de cinema em Havana, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Maranhão e 
Brasília. Obteve premiações ainda nos Salões de Humor e Artes Gráficas de Buenos 
Aires, Cintra, Lisboa, Piracicaba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Teerã e Tóquio.

Participou de exposições em diversos países, como Argentina, Alemanha, Cuba, 
Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, Japão e México. Ilustrou por volta 
de setenta livros infantojuvenis e adaptou clássicos da literatura para os quadrinhos, 
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como o romance Vidas secas, de Graciliano Ramos, e o texto teatral O pagador de 
promessas, de Dias Gomes, de que tratamos neste material de apoio. Em 2015, re-
cebeu o Troféu Jabuti na Categoria Adaptação para os Quadrinhos.
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SOBRE A OBRA

A graphic novel O pagador de promessas, adaptação de Eloar Guazzelli da peça 
teatral de Dias Gomes, foi lançada originalmente em 2009, com apresentação luxuo-
sa de Ferreira Gullar.

Trata-se de uma profunda reflexão sobre a intolerância. O personagem principal, 
Zé-do-Burro, percorre uma distância de sete léguas, desde seu lugarejo no interior 
da Bahia até Salvador, carregando uma enorme cruz, para pagar a promessa que 
fez a Santa Bárbara – que, para ele, também é Iansã – ao pedir a cura de seu burro. 
Porém, o protagonista é impedido de entrar na igreja pelo padre, que não aceita 
misturar o catolicismo e seus santos com uma entidade do candomblé. “Não é Santa 
Bárbara! Santa Bárbara é uma santa católica. O senhor foi a um ritual fetichista!”, é o 
que grita o representante da Igreja Católica na vinheta a seguir.

(p. 30)

Após a intervenção do padre, Zé-do-Burro tenta invadir a igreja, o que provoca um 
tumulto, culminando em intervenção da polícia e, depois, na morte do personagem. 
Assim, o drama traz uma série de questões, como intolerância religiosa, convicções 
e radicalismo.

Na adaptação, Guazzelli ambienta o enredo valorizando aspectos visuais e po-
tencializando elementos – por exemplo, a ilustração do Pelourinho, que demarca o 
espaço onde ocorre a narrativa. Enquanto, na maior parte das cenas, predominam 
o roxo, o cinza e o preto, o que enfatiza uma certa melancolia do destino de Zé-do-

30
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-Burro, o ponto da cidade de Salvador aparece vibrante, misturando diversas cores 
e representando uma homenagem à capital baiana.

(p. 33)

O pagador de promessas é um texto fundamental, que também possibilita a dis-
cussão de outras questões, como o sensacionalismo da imprensa. O drama de Zé-
-do-Burro desperta o interesse de um jornalista, que não se preocupa com a segu-
rança do personagem, apenas com a exclusividade da matéria e a audiência. Além 
disso, a conduta ética do repórter é questionável, por tentar manipular Zé-do-Burro 
para obter uma entrevista.

33
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(p. 38)

Dessa forma, há uma crítica aos veículos da imprensa e aos profissionais que 
atuam na lógica desumana da mercantilização da notícia, que visa apenas ao lucro 
(SILVA, 2014).

POR QUE LER E PARA QUEM É ESSE LIVRO?

Essa graphic novel, por ser uma adaptação da peça de Dias Gomes, deve ser apre-
sentada aos estudantes em diálogo com a obra original, pois é importante que eles 
entendam que se trata de uma releitura do texto teatral feita por Eloar Guazzelli Filho.

A obra contribui para uma consciência cidadã, apresentando questões fundamen-
tais, como a intolerância religiosa, o radicalismo, o conflito entre população e po-
lícia, a violência contra mulheres e o embate entre as classes populares e as elites. 

38
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Todos esses temas estimulam os alunos do Ensino Médio – que são mais maduros e 
começam a se preparar para o vestibular – a desenvolverem competências contem-
pladas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), tais como

as condições que cercam a vida contemporânea e a condi-
ção juvenil no Brasil e no mundo e sobre temas e questões 
que afetam os jovens. As vivências, experiências, análises 
críticas e aprendizagens propostas nesse campo podem se 
constituir como suporte para os processos de construção 
de identidade e de projetos de vida, por meio do mapea-
mento e do resgate de trajetórias, interesses, afinidades, 
antipatias, angústias, temores etc., que possibilitam uma 
ampliação de referências e experiências culturais diversas e 
do conhecimento sobre si. (BRASIL, 2018. p. 488)

Além de permitir que acessem a compreensão dos processos identitários, conflitos 
e relações de poder, o respeito às diversidades e à pluralidade de ideias e posições, 
a atuação com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade 
e nos direitos humanos e o combate a preconceitos de qualquer natureza.3

POR QUE LER QUADRINHOS NA ESCOLA?

No livro Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula, Waldomiro Ver-
gueiro defende a utilização dos quadrinhos na escola a partir de alguns argumentos, 
como, em primeiro lugar, o fato de o gênero agradar os alunos, contribuindo – e 
muito! – para que a experiência da leitura aconteça de forma espontânea e prazero-
sa. Assim, segundo o pesquisador, com o interesse do jovem fortalecido, ele estará 
motivado a realmente ler o livro até o final, sem desistência.

Outro argumento levantado pelo estudioso é a eficácia da experiência de leitura, 
que contempla palavras e imagens, exigindo processos cerebrais mais complexos e 
propiciando uma compreensão mais efetiva daquilo que lemos. Assim, a linguagem 
híbrida dos quadrinhos potencializa importantes habilidades nos jovens, como: com-
preensão da imagem associada ao texto, das onomatopeias, das expressões faciais 
dos personagens e das cores como recursos fundamentais para estimular sensações 
ou expressar passagem do tempo.

3 BRASIL, 2018, p. 409. Habilidade EM13LP50.
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Ao falar dos romances gráficos, também é fundamental se referir às escolhas es-
téticas sofisticadas e ao apurado trabalho de pesquisa dos artistas para retratar a 
época descrita na obra original, o que torna a experiência de leitura única.

A experiência da leitura de quadrinhos estimula o desenvolvimento de algumas 
habilidades presentes na BNCC, como a consolidação do domínio de gêneros do 
discurso/gêneros textuais e a ampliação do repertório de gêneros.4 Além disso, o 
contato com tal adaptação de uma obra do século XX servirá de incentivo para que 
os alunos desenvolvam suas capacidades de 

analisar relações intertextuais e interdiscursivas entre obras 
de diferentes autores e gêneros literários de um mesmo 
momento histórico e de momentos históricos diversos, ex-
plorando os modos como a literatura e as artes em geral se 
constituem, dialogam e se retroalimentam. (BRASIL, 2018, 
p. 525)

Por fim, ao analisar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é possível perce-
ber que, em todos os anos, os quadrinhos fazem parte da avaliação, seja na prova de 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, seja como texto norteador para a redação 
ou como contextualização para questões de outras áreas de conhecimento. Dessa 
forma, torna-se ainda mais fundamental familiarizar os jovens com a leitura e a inter-
pretação desse gênero textual.

4 Ibid., p. 501.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES I

PARA ANTES DA LEITURA

Atividade 1
Antes de iniciar a leitura, o livro deve ser apresentado aos alunos como objeto. 

Mostre aos estudantes o projeto gráfico, como o livro é composto, seu texto, suas 
ilustrações etc. e, se possível, leve para a sala de aula outros livros de ambos os au-
tores. É importante, ainda, falar sobre os autores, o texto original e a graphic novel. 
Não deixe de apresentar alguns dados biográficos e bibliográficos. Essas informa-
ções podem ser retiradas deste manual.

Para auxiliar na leitura do romance gráfico O pagador de promessas, é importante 
apresentar aos jovens o gênero quadrinhos, destrinchando suas origens e suas prin-
cipais características, entre elas a constante associação da linguagem verbal e da não 
verbal, sendo a relação entre as palavras e as ilustrações algo determinante para a 
atribuição de sentidos. A graphic novel possui os fundamentos básicos de uma nar-
rativa: enredo, personagens, tempo, lugar e narrador. Os quadrinhos apresentam re-
cursos textuais e discursivos que estabelecem uma rápida interação com os leitores.

Portanto, professor, antes de iniciar a leitura propriamente dita, é necessário que 
o livro seja folheado, com destaque para as cores utilizadas e suas possíveis signi-
ficações no foco dado às cenas e aos personagens, mostrando que essa escolha 
também confere sentidos ao texto verbo-visual, nas referências culturais que o livro 
apresenta. É interessante sinalizar as possibilidades de leitura dos signos religiosos 
e de outros aspectos culturais nas falas e nos comportamentos dos personagens. 
Esses são importantes indícios, que ajudarão os seus alunos a mergulhar no universo 
semântico da obra a ser analisada.

PARA DURANTE A LEITURA

Atividade 1
Uma conversa sobre a linguagem dos quadrinhos será muito produtiva, para que 

os estudantes possam observar a importância dos recursos que compõem a narrati-
va. Primeiramente, é interessante perguntar aos alunos quais características dos qua-
drinhos eles conhecem. Em seguida, é fundamental fazer uma leitura compartilhada 
de alguns trechos e vinhetas que caracterizam a linguagem dos quadrinhos.

Uma questão que pode ser levantada é o fato de o ambiente não ser descrito ape-
nas por palavras, mas também por uma fusão de cores e traços, com forte influência 
do foco narrativo. Nos quadrinhos, o tempo é representado, principalmente, pela 
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dimensão e pela organização das vinhetas (quadros). Os balões, que representam as 
marcações de fala e pensamento dos personagens, também são diferentes.

(p. 10)

Outro destaque é a presença do recurso linguístico da onomatopeia, figura de 
linguagem muito comum nos quadrinhos.

(p. 24)

10

24
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Atividade 2
É interessante apresentar a adaptação a seguir feita por Eloar Guazzelli junto com 

o original de Dias Gomes. Podem ser utilizados trechos da versão teatral para fazer 
um diálogo entre os quadrinhos e a peça, chamando a atenção para traços seme-
lhantes, como a oralidade e o discurso direto.

Também é importante introduzir os alunos ao texto dramático, destacando suas 
principais características, como o fato de ser produzido para a encenação por dra-
maturgos e dirigido por diretores teatrais. Ele também apresenta enredo, persona-
gens, tempo, espaço, podendo estar dividido em atos, que representam os diversos 
momentos da ação – por exemplo, a mudança de cenário e/ou de personagens.

Pode-se, por exemplo, utilizar trechos do texto dramático e da graphic novel para 
que os alunos entendam as diferenças de gênero e de recursos. Na obra original, a 
ambientação é feita pela descrição do cenário e pelas marcações que auxiliam os 
atores no momento da dramatização.

Segundo Quadro

Três horas da tarde. Zé-do-Burro e Rosa continuam no meio da praça. 
Minha Tia com seu tabuleiro, na porta da igreja, o Galego na venda, 
Dedé Cospe-Rima entra da direita.

“ABC da Mulata Esmeralda”, romance completo contando toda a 
vida de Esmeralda, desde o nascimento, no Beco das Inocências, até a 
morte, por trinta facadas, na Rua da Perdição. (Oferece a Zé-do-Burro) 
10 cruzeiros...

Zé-do-Burro recusa com um gesto. (GOMES, 2010, p. 85)

Já na graphic novel, o recurso utilizado para contextualizar o cenário e ambientar o 
leitor na trama é visual, através das ilustrações. Assim, as características opressoras e 
autoritárias do padre podem ser percebidas nos traços de Guazzelli. Além disso, ele 
é retratado de baixo para cima, o que representa sua posição distante e de superio-
ridade em relação ao peregrino e pagador de promessa.
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(p. 50)

Atividade oral: provoque os seus alunos a localizarem outras vinhetas em que o 
recurso do foco escolhido pelo ilustrador enfatiza o poder do padre, chegando a ter 
sua imagem representada como o próprio Jesus Cristo.

(p. 59)

50

59
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Nesse exemplo, também se pode chamar a atenção da ironia no traço, já que o 
próprio padre acusava Zé de querer imitar Jesus.

Atividade 3: A linguagem verbal
Por se tratar de um texto literário, podemos observar que a linguagem empregada 

também é repleta de duplos sentidos. Para exemplificar para os alunos, temos a vi-
nheta a seguir, em que o cafetão se propõe a ajudar a tomar conta da cruz de madei-
ra de Zé do Burro, mas acrescenta: “Das duas...”. Nesse momento, ele está fazendo 
referência não apenas ao objeto, ou seja, a cruz de madeira que o protagonista car-
rega, mas também à sua mulher, pela qual tem interesse. O fato de toda trama girar 
em torno de um homem que busca pagar sua promessa também pode nos levar a 
refletir acerca da expressão “carregar uma cruz” e sua ambiguidade. Tratando-se 
da mulher, esta representaria também uma responsabilidade de Zé-do-Burro, assim 
como a cruz que ele precisa levar até a igreja para pagar o prometido. 

(p. 19)

Também no caso do quadro referido podemos perceber a influência dos elemen-
tos visuais, misturando-se aos textuais. Parte do rosto do personagem está coberta 
por um tom mais escuro, o que dá a ideia de que o personagem está sob uma 
sombra. A escolha desse efeito não é casual, ela dialoga com o texto, enfatizando 
a dualidade do personagem que fala, e trazendo uma representação gráfica do que 
chamamos anteriormente de duplo sentido. Essa ideia, portanto, está no texto e na 
imagem, representando as “duas caras” do cafetão. 

Um exemplo, talvez mais simples, é o caso do primeiro quadro da página 12. O 
texto diz “A essa hora está todo mundo dormindo”, enquanto o desenho mostra 
apenas as partes superiores de algumas árvores balançando ao vento e o sol no can-

19
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to superior esquerdo. Os elementos naturais sozinhos no quadro ilustram também 
um vazio, a ausência de pessoas na rua, que estariam, então, dormindo. Assim, a 
cena é composta e enfatizada não apenas pelo que vemos e lemos, mas também 
pelo que não está presente. 

Divida a turma em duplas e solicite aos alunos que localizem, no texto, outras pas-
sagens em que o não dito e o uso do eufemismo ou da metáfora são empregados 
como recursos, tornando a linguagem literária mais rica. Em seguida, peça que cada 
dupla crie novas frases empregando essas figuras de linguagem, para, depois, apre-
sentá-las oralmente para toda a turma.

PARA DEPOIS DA LEITURA

Agora que os alunos leram todo o livro, a proposta é voltar às páginas 36 e 37, 
em que o jornalista aparece. Nesta atividade, o objetivo é verificar como o jornalista 
cria a sua própria versão da história, buscando associar as ações do Zé com suas in-
tenções de criar uma história sensacionalista, que ganhe a primeira página do jornal, 
como vemos na página 45.

Após o debate com a turma sobre essa versão, é interessante propor que os alu-
nos analisem notícias de primeira página de diferentes jornais, observando como 
a mesma notícia é tratada pelos veículos. Essa atividade poderá ser feita também 
com notícias de diversos sites da internet, o que será bem proveitoso, já que muitos 
jovens leem notícias somente em sites que eles próprios selecionam.

Também cabe aqui um grande debate sobre o que é fato e o que é opinião, no 
sentido de ajudar os estudantes a buscar fontes confiáveis e a fazer uma leitura críti-
ca de tudo que leem, buscando diversos pontos de vista.



23

O
 PA

G
A

D
O

R
 D

E
 P

R
O

M
E

SSA
S

PROPOSTAS DE ATIVIDADES II

A obra possibilita um rico diálogo com outras áreas do conhecimento, o que per-
mite que os estudantes sejam expostos a temas que até hoje são frequentes em 
nosso dia a dia, como a discriminação contra pessoas pobres do interior que migra-
ram para os grandes centros urbanos, contra mulheres, contra as religiões de matriz 
africana, além de mostrar a violência policial e outros tipos de violência simbólica. 
Dessa forma, seus alunos devem ser instigados a discutir esses temas, sempre em 
diálogo com os professores de disciplinas afins, como História, Geografia e Sociolo-
gia, especialmente.

PARA ANTES DA LEITURA

Atividade 1: A cidade de Salvador
É importante que os alunos conheçam um pouco da história da cidade de Salva-

dor, primeira capital do Brasil e cenário de O pagador de promessas. Como primeira 
atividade, é interessante pedir aos alunos que identifiquem a posição geográfica e 
os dados demográficos da cidade. Essas informações podem ser obtidas no site do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).5 Nele também podem ser en-
contrados dados de censo, pesquisas por amostragem, registros administrativos e 
indicadores, que servirão para auxiliar no desenvolvimento da capacidade de 

Analisar as características socioeconômicas da sociedade 
brasileira – com base na análise de documentos (dados, ta-
belas, mapas etc.) de diferentes fontes – e propor medidas 
para enfrentar os problemas identificados e construir uma 
sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o 
protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconheci-
mento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia. (BRASIL, 
2018, p. 579)

Atividade 2: Tour virtual
O enredo se passa no Pelourinho, que recebeu, em 1985, o título de Patrimônio 

Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco). O centro histórico é cercado por templos religiosos, 

5 Confira: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba/salvador.html. Acesso em: 4 
dez. 2020.



24

O
 P

A
G

A
D

O
R

 D
E

 P
R

O
M

E
SS

A
S

como a Catedral Basílica, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e a Igreja 
de Nossa Senhora da Ajuda, e por centros culturais, como a Casa do Carnaval, a 
Casa do Benin, o Teatro Gregório de Mattos e o Espaço Cultural da Barroquinha, 
mantidos pela prefeitura.

Como segunda proposta de atividade, é interessante sugerir aos alunos um tour 
virtual por importantes pontos turísticos de Salvador. É possível dividir a turma em 
grupos e pedir que cada núcleo faça tal tour, pesquisando um importante ponto de 
Salvador e, depois, relatando o que descobriram em apresentações orais. A ativida-
de pode ser feita por meio de pesquisas em sites (alguns oferecem verdadeiros tours 
virtuais), vídeos, jornais e/ou – se a turma for de Salvador ou arredores – por meio de 
um passeio por esses locais.

Você sabia? Uma característica importante de Salvador é o sincretismo religioso. 
Pode-se perceber a penetração do candomblé no ritual católico e a penetração 
do catolicismo no candomblé6 através de festas inicialmente católicas em louvor a 
Nosso Senhor do Bonfim e a São Bartolomeu, assim como o altar do barracão, as 
imagens de santos nas paredes dos barracões e alguns cânticos.

Com a força da religiosidade, Salvador inspirou alguns compositores, como o 
baiano Dorival Caymmi, que escreveu, por exemplo, a música “365 igrejas”, so-
bre os muitos templos que o estado da Bahia tem. A canção pode ser encontrada 
na internet.7

Curiosidade: Apesar de O pagador de promessas citar a Igreja de Santa Bárba-
ra, a adaptação para o cinema foi gravada em outro local: na Igreja do Santíssimo 
Sacramento do Passo. Após as gravações e o sucesso do filme, a equipe doou uma 
imagem de Santa Bárbara para o altar da igreja.8

PARA DURANTE A LEITURA

Atividade 1: Campo × cidade
A obra de Dias Gomes trata de importantes questões sociais, e uma delas são 

as diferenças entre o campo e a cidade. Zé-do-Burro sai do interior até a capital 

6 BASTIDE, Roger. Estudos afro-brasileiros. São Paulo: Perspectiva, 1983. p. 160.
7 Confira a versão dos filhos de Caymmi: https://www.youtube.com/watch?v=m-
Cq2NQVIo4. Acesso em: 4 dez. 2020.
8 Confira: https://www.salvadordabahia.com/experiencias/igreja-do-santissimo-
sacramento-do-passo/. Acesso em: 4 dez. 2020.

https://www.salvadordabahia.com/experiencias/igreja-do-santissimo-sacramento-do-passo/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/igreja-do-santissimo-sacramento-do-passo/
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Salvador para pagar sua promessa. O personagem, criado em um mundo simples e 
rural, ao chegar à cidade grande, é manipulado por um jornalista, enganado por sua 
esposa e, no final, tem um destino trágico. Além disso, desde o início do enredo, o 
seu nome é associado ao de um animal, criando um tom caricatural e marcando a 
característica da ingenuidade do pagador de promessa.

Segundo Elri Bandeira de Sousa, essa obra representa a vida do povo a partir 
de uma perspectiva trágica em uma sociedade de classes, recriando o abismo que 
separa campo e cidade, povo e elite.9 Dessa maneira, o texto estimula o desenvolvi-
mento da habilidade de identificar e contextualizar oposições dicotômicas, como a 
do ambiente urbano e rural, explicitando suas ambiguidades.10

Ainda com relação ao conflito campo × cidade, é importante contextualizar para 
o aluno a fala do jornalista, que afirma que o pagador de promessas pretende fazer 
a reforma agrária.

(p. 37)

9 SOUSA, Elri Bandeira de. O trágico n’O pagador de promessas. In: MACIEL, Diógenes; 
ANDRADE, Valéria (org.). Por uma militância teatral. Campina Grande: Bagagem; João 
Pessoa: Idéia, 2005. p. 140.
10 BRASIL, 2018, p. 572. Habilidade EM13CHS105.

37
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Como primeira atividade, é fundamental mostrar dados sobre a situação agrária 
brasileira, de concentração de terras e latifúndios, que podem ser encontrados na 
internet, em portais como o Atlas da Questão Agrária Brasileira, que disponibili-
za diversos mapas e estatísticas sobre o tema.11 O site reúne diversas informações 
que contextualizam a discussão e explicam, em detalhes, o que é uma cartografia 
geográfica, como se configura a agricultura no território brasileiro e quais são as ca-
racterísticas socioeconômicas atuais. Pela profundidade do conteúdo, é pertinente 
que você, professor, junto com o professor de Geografia, escolha o texto a ser apre-
sentado e o leia com os alunos. Uma boa alternativa é trabalhar com os mapas em 
alta resolução que o site disponibiliza, apontando as características básicas de sua 
constituição, como legendas, proporção etc.

Depois da pesquisa de dados, é fundamental propor uma análise das caracte-
rísticas socioeconômicas da sociedade brasileira e a elaboração de medidas para 
enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais justa e inclusi-
va.12 Para isso, é interessante falar sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST)13 e suas reivindicações, identificando e analisando

as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e socieda-
des com culturas distintas diante das transformações téc-
nicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de 
trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços (urba-
nos e rurais) e contextos. (BRASIL, 2018, p. 576)

Uma sugestão de atividade final é fazer um levantamento de notícias recentes 
sobre o movimento. Para estimular a busca, é interessante fazer uma leitura compar-
tilhada de uma reportagem, como esta sobre o Plano de Reforma Agrária Popular: 
https://www.brasildefato.com.br/2020/06/05/mst-apresenta-plano-de-reforma-a-
graria-popular-para-superar-crise-social-e-economica. Acesso em: 4 dez. 2020.

PARA DEPOIS DA LEITURA

Durante a leitura de O pagador de promessas, é possível notar o conflito existente 
entre a população e as instituições, como a Igreja Católica e a polícia. De forma au-
toritária, a figura do padre reprime a fé de Zé-do-Burro e impede o peregrino de en-
trar na igreja, condenando-o por conciliar elementos do candomblé com a fé cristã.

11 Confira: http://www2.fct.unesp.br/nera/atlas/configuracao.htm. Acesso em: 4 dez. 2020.
12 BRASIL, 2018, p. 579. Habilidade EM13CHS606.
13 Confira: https://mst.org.br/. Acesso em: 4 dez. 2020.
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É importante promover um debate em sala de aula, problematizando formas de 
desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação.14 Como parte da atividade, 
é fundamental dar espaço para os alunos relatarem se já foram vítimas de intole-
rância religiosa ou se já presenciaram algum tipo de desrespeito às diferenças e às 
liberdades individuais.

Ainda dialogando com as áreas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, é im-
portante estimular os alunos a debaterem sobre

diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica 
etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais, psicoló-
gicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais 
e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para com-
batê-las, com base em argumentos éticos. (BRASIL, 2018, 
p. 577)

Para isso, discuta os significados por trás do autoritarismo policial contra Zé-
-do-Burro, personagem de origem humilde, representante das classes baixas. Um 
dos policiais, inclusive, chega a considerá-lo uma ameaça por ele ser apoiado 
pela população.

(p. 60)

Dessa forma, o livro narra um embate entre a polícia e a população. A instituição 
também é vista com desconfiança em outro momento:

14 BRASIL, 2018. Habilidade EM13CHS401.

60
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(p.57)

No final da história, o conflito termina com a trágica morte de Zé-do-Burro, simbo-
lizando a derrota do povo e o triunfo de uma postura autoritária.

Outra sugestão de atividade em sala de aula é perguntar aos alunos se eles já vi-
ram casos de excesso policial em seu cotidiano ou se já leram alguma notícia sobre 
o tema. É importante levar aos alunos o contexto de violência em que os próprios 
policiais atuam. Para isso, a matéria da revista Piauí pode ser utilizada como base, 
pois revela também o número de militares mortos em ação. Ou seja, será uma opor-
tunidade de debater esse cenário em que os dois lados perdem.

Em seguida, a proposta é apresentar alguma reportagem com um caso recente de 
violência e estimular o debate sobre realidade × ficção, representada pelo persona-
gem Zé-do-Burro. Após a leitura e o debate, os alunos devem ser instruídos a escre-
ver um texto dissertativo, com argumentos em defesa de uma sociedade mais justa.

Material de apoio:
https://piaui.folha.uol.com.br/policia-que-mais-mata/
https://ponte.org/favela-protesta-contra-violencia-policial-e-pms-respondem-

com-mais-violencia/
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/violencia-policial-65-de-

moradores-de-favelas-do-rio-temem-diz-estudo.html

57

https://ponte.org/favela-protesta-contra-violencia-policial-e-pms-respondem-com-mais-violencia/
https://ponte.org/favela-protesta-contra-violencia-policial-e-pms-respondem-com-mais-violencia/
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/violencia-policial-65-de-moradores-de-favelas-do-
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/violencia-policial-65-de-moradores-de-favelas-do-
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APROFUNDAMENTO

DIAS GOMES E A ARTE TEATRAL NO BRASIL DO SÉCULO XX

Originalmente escrito como texto teatral, O pagador de promessas, ainda em sua 
primeira versão, recebeu o Prêmio Nacional de Teatro do INL, maior prêmio da dra-
maturgia da época. A peça foi encenada pelo Teatro Brasileiro de Comédia de São 
Paulo, com direção de Flávio Rangel. Segundo Dias Gomes em sua autobiografia, 
trata-se de uma “peça nascida compulsivamente da necessidade interior de enten-
der o mundo”.15

No início da década de 1960, O pagador ganhou nova montagem no Rio de Ja-
neiro, já que a peça havia projetado Dias Gomes como dramaturgo nacional, sendo 
inclusive traduzida para vários idiomas. O tão sonhado momento do autor de viver 
do e para o teatro finalmente se tornava realidade. Durante toda a década, Dias 
Gomes respirou e transpirou teatro. Sua dramaturgia definitivamente podia deixar 
as coxias e brilhar nos palcos. O pagador de promessas ganhou adaptação para o 
cinema, feita pelo próprio Dias Gomes, com direção de Anselmo Duarte, recebendo 
a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1962. Nesse mesmo ano, com a peça 
A invasão, o teatrólogo venceu o Prêmio Cláudio de Sousa, da Academia Brasilei-
ra de Letras.

Através de sua arte, Dias Gomes sempre dialogou com o contexto histórico brasi-
leiro. No final dos anos 1950 e início dos anos 1960, com a movimentação popular 
pelas reformas de base do presidente João Goulart, o dramaturgo produziu peças 
que fizeram parte do movimento da arte engajada, entre elas A invasão, que retrata 
a realidade da ocupação de um prédio inacabado por moradores de favelas, e O 
santo inquérito, uma denúncia sobre a Inquisição e seu atentado contra a liberdade 
de expressão.

Porém, com o golpe militar e, em 1968, com o AI-5 e o endurecimento da dita-
dura, Dias Gomes sofreu perseguição. Em sua autobiografia, o autor cita alguns 
momentos desse período de censura e violência que ilustram bem a experiência de 
quem viveu na pele o autoritarismo e a violência.

15 GOMES, Dias. Apenas um subversivo: 1922-1999. Rio de Janeiro: Bertrand, 1998. p. 
178.
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Rebelde sem causa, engajei-me no movimento. Uma concentração 
nas escadarias do Teatro Municipal foi dissolvida pela polícia com 
bombas de gás lacrimogêneo; uma delas estourou a um palmo do 
meu rosto quando rolava escadarias abaixo, empurrado pela multidão 
em pânico; a impressão era a de que havia explodido dentro de minha 
cabeça e pulverizado meus miolos. Cheguei a casa ainda atordoado, 
os olhos como dois coágulos sangrentos.

Passei a noite debruçado na pia, banhando os olhos, João Metran 
às gargalhadas.

— Tá querendo ser revolucionário... Deixa disso, rapaz, trata da tua 
vida.

Eu tratara da minha vida, escrevia uma peça atrás da outra, sonhava 
com o teatro, uma paixão quase carnal, mas em que mundo iria viver 
esse sonho? (GOMES, 1998, p. 60)

O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE O PAGADOR DE PROMESSAS

No livro, Dias Gomes revela, ainda, as inspirações para escrever a obra, relacio-
nando a luta de classes e a sociedade capitalista à realidade enfrentada pelo perso-
nagem Zé-do-Burro:

O homem, no sistema capitalista, é um ser em luta contra uma en-
grenagem social que promove a sua desintegração, ao mesmo tempo 
que aparenta e declara agir em defesa de sua liberdade individual. 
Para adaptar-se a essa engrenagem, o indivíduo concede levianamen-
te ou abdica por completo de si mesmo. O pagador de promessas é 
a história de um homem que não quis conceder – e foi destruído. [...] 
Como Zé-do-Burro, cada um de nós tem suas promessas a pagar. [...] 
O pagador de promessas não é uma peça anticlerical – espero que 
isso seja entendido. Zé-do-Burro é trucidado não pela Igreja, mas por 
toda uma organização social, na qual somente o povo das ruas com 
ele confraterniza e a seu lado se coloca, inicialmente por instinto e 
finalmente pela conscientização produzida pelo impacto emocional 
de sua morte. [...] O pagador de promessas nasceu, principalmente, 
dessa consciência que tenho de ser explorado e impotente para fazer 
uso da liberdade que, em princípio, me é concedida. Da luta que travo 
com a sociedade quando desejo fazer valer meu direito de escolha 
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para seguir o meu próprio caminho e não aquele que ela me impõe. 
Do conflito interno em que me debato permanentemente sabendo 
que o preço da minha sobrevivência é a prostituição total ou parcial. 
Zé-do-Burro faz aquilo que eu desejaria fazer – morre para não con-
ceder. Não se prostitui. E sua morte não é um gesto de afirmação in-
dividualista, porque dá consciência ao povo, que carrega seu cadáver 
como bandeira. (GOMES, 1998, p. 199)
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SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

• Filme O pagador de promessas (1962): trata-se de uma obra-prima do cine-
ma brasileiro, com direção de Anselmo Duarte. Foi premiado com a Palma de 
Ouro no Festival de Cannes na categoria de melhor filme e conquistou outros 
inúmeros prêmios, além de uma indicação para o Oscar de melhor filme estran-
geiro em 1963.

• Para se aprofundar no sincretismo religioso brasileiro, é interessante buscar 
referências artísticas, como o artista argentino Carybé, que dedicou parte de 
sua obra ao estado da Bahia e aos cultos aos orixás. Além dele, vale buscar o 
fotógrafo francês Pierre Verger, apaixonado pelas culturas baiana e brasileira. 
No site da Fundação Pierre Verger, é possível realizar alguns tours virtuais.16 
Elementos das obras de ambos os artistas podem ser encontrados na internet, 
incluindo um documentário que traça pontos em comum entre os dois: Entre 
amigos: Carybé e Verger.17

• Também é interessante conhecer o artista contemporâneo Jorge dos Anjos, 
que aborda os cruzamentos entre religião, tradição e arte, e cuja obra está 
exposta no Museu Afro Brasil, entre outros lugares, além de serem encontra-
das na internet. Para saber mais sobre o artista mineiro, há uma entrevista no 
YouTube em que ele fala sobre suas esculturas e a relação que tem com o es-
paço público.18

• Outra sugestão é pesquisar sobre Mãe Menininha do Gantois, uma das mais 
conhecidas mães de santo do Brasil, que inspirou Dorival Caymmi a compor 
uma música em sua homenagem, “Oração de Mãe Menininha”, gravada por 
diversos artistas, como Maria Bethânia, Gal Costa e Clara Nunes. A canção 
pode ser encontrada na internet e em plataformas de músicas. Nascida no 
Centro Histórico de Salvador em 10 de fevereiro de 1894, Mãe Menininha do 
Gantois é até hoje símbolo da luta pela aceitação do candomblé. Ela fez ques-
tão de abrir as portas do Terreiro do Gantois aos brancos e católicos, além de 
participar de diversos festejos católicos.19 O terreiro de Mãe Menininha virou 
símbolo cultural de Salvador, sendo buscado por turistas de todo o mundo.

16 Confira: http://www.pierreverger.org/br/acervo-foto/visitas-virtuais.html. Acesso em:  
4 dez. 2020.
17 Confira: https://www.youtube.com/watch?v=W-W4Af1iIq8. Acesso em: 4 dez. 2020.
18 Confira: https://www.youtube.com/watch?v=fgyjYwcq38s. Acesso em: 4 dez. 2020.
19 Confira: http://terreirodogantois.com.br/. Acesso em: 4 dez. 2020.
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tação feita por Eloar Guazzelli Filho.
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