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O PAGADOR DE PROMESSAS: RELIGIÃO E CULTURA NA OBRA DE DIAS 

GOMES 

      Guilherme Miranda Naman* 

 
RESUMO: Utilizando "O pagador de Promessas" de Dias Gomes como fonte, busco, neste trabalho, 
compreender algumas das  representações presentes no imaginário popular do interior baiano. Busco 
identificar na obra de Dias Gomes as noções de suplementaridade e sincretismo. 
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O pagador de Promessas é uma fábula. Sua estória é inteiramente 
imaginária, não obstante esteja toda ela construída sobre elementos 
folclóricos ou sociológicos que exprimem uma realidade.1 

 

 

O Pagador de Promessas enquanto fonte histórica 

  

 Este texto remete diretamente para a inquirição de uma obra literária, tomada 

como fonte histórica. Desta leitura, coloca-se em evidencia a noção de 

suplementaridade.  Trataremos a fonte literária, como já dissera Aristóteles, como o 

“discurso sobre o que poderia ter acontecido”.2 Além disso, entendemos que através da 

literatura, muitos autores demonstram suas preocupações, suas angustias, seus valores e 

até mesmo suas visões de mundo. Por tais situações, entendemos, juntamente com 

Kramer, que a literatura torna-se um elemento muito importante para analisarmos a 

categoria da suplementaridade, já que ela nos fornece  “(...) formas alternativas de 

conhecer e descrever o mundo e usa a linguagem imaginativamente para representar as 

ambíguas e imbricantes categorias da vida, do pensamento, das palavras e da 

experiência”.3 

                                            
* Graduando em História, UFSC, bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIBIC), sob 
orientação do Prof. Dr. Artur Cesar Isaia. 
1  GOMES, Dias. O pagador de Promessas. 28ªed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1985, 
p. 20 (nota do autor). 
2  ARISTÓTELES. Arte da Poética. São Paulo: M. Claret, 2004. Apud. PESAVENTO, Sandra 
Jatahy. História e Literatura: uma velha-nova história. In: COSTA, Cléria Botelho da; MACHADO,Maria 
Clara(org).  História e Literatura: identidades e fronteiras. Uberlândia: Edufu, 2006. p. 14. 
3  KRAMER, Lloyde S. Literatura, crítica e imaginação histórica. O desafio Literário de Hayden 
White e Dominick La Capra. In: HUNT, Lynn. A Nova História Cultural. São Paulo: Martins Fontes, 
1992. p. 158. 
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 A obra literária exprime o imaginário de uma época. Para Sandra Pesavento, o 

imaginário seria a janela capaz de abrir-se “à recuperação das formas de ver, sentir e 

expressar o real de tempos passados”.4 

 A adoção da suplementaridade como chave de leitura, soma-se à noção de 

“sincretismo”, tomada de empréstimo às ciências sociais, mais precisamente de Pierre 

Sanchis. 

 Tanto uma idéia quanto outra convergem para os aspectos dialógicos da 

realidade. Em comum os dois autores têm a filiação às idéias de Bakhtin. No caso de 

Sanchis, essa idéia aparece na alusão à obra de Ginzburg. Segundo Sanchis, o 

sincretismo é 

 
um processo muito geral, que faz cada grupo se redefinir 
constantemente em função do encontro com o outro.(...) estrutura, 
que preside dinamicamente a qualquer encontro de culturas ou de 
religiões.(...) Nestas perspectivas, o sincretismo deixa de ser uma 
diferença relativamente à norma, uma deformação e uma impureza, 
para constituir-se na moldura de definições identitárias em processo 
de transformação, sempre que as relações entre grupos sociais, entre 
indivíduos ou entre instituições tomam novas figuras5 

  
O enredo 

 O Pagador de Promessas é a história de um crente do interior da Bahia, chamado 

Zé-do-Burro. Zé faz uma promessa a Santa Bárbara (ou para Iansan) por ter curado o 

seu melhor amigo, um burro cujo nome é Nicolau. Nicolau foi ferido por uma árvore, ou 

melhor, por um galho que bateu de raspão na cabeça, num dia de tempestade. Antes de 

fazer a promessa, Zé tentou de tudo. Utilizou-se de “medicina caseira” ao tentar 

estancar com bosta de vaca o sangue de Nicolau, tentou as rezas do preto Zeferino, e por 

fim recorreu ao candomblé de Maria de Iansan; pois na capela do seu povoado não tinha 

uma imagem de Santa Bárbara, mas no candomblé tinha uma imagem de Iansan, que, 

no seu dizer, é Santa Bárbara. Quando o padre lhe repreende dizendo que Iansan não é 

Santa Bárbara e que ele não deveria ter ido a um candomblé, Zé se desculpa perante o 

                                            
4  PESAVENTO, Sandra. História e Literatura: uma velha-nova história. In: COSTA, Cléria 
Botelho da; MACHADO, Maria Clara(org) . História e Literatura: identidades e fronteiras. Uberlândia: 
Edufu,  2006. p. 12. 
 
5  SANCHIS, Pierre. O campo religioso será ainda o campo das religiões? In: HOORNAET, 
Eduardo. História da Igreja na América Latina e no Caribe – 1945-1995. O debate metodológico. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1995-(CEHILA). p. 96-97. 
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padre, dizendo que nunca foi muito de freqüentar terreiro de candomblé, mas o seu 

burro estava morrendo; burro que, aliás, Zé diz ser também muito católico. A mãe-de-

santo disse que Iansan, dona dos raios e trovoadas, “tinha ferido Nicolau, para ela eu 

deveria fazer uma obrigação, quer dizer: uma promessa”.6 Então Zé prometeu que se o 

burro ficasse bom, ele carregaria uma cruz de madeira da sua roça até a igreja de Santa 

Bárbara, além de dividir seu sítio com lavradores pobres. Zé carregou tal cruz por sete 

léguas, levando quase 24 horas para realizar o trajeto de sua roça até a igreja de Santa 

Bárbara. 

 Zé do Burro é muito convicto na sua promessa, e apesar de sua mulher, Rosa, e 

outras pessoas tentarem dissuadi-lo, ele quer cumprir a promessa de qualquer maneira. 

Para ele, a promessa para o santo tem de ser cumprida de qualquer jeito, sob pena de o 

santo não ouvir da próxima vez que pedir uma graça. Zé-do-Burro é um personagem 

muito devoto, e um tanto inocente, de maneira que muitas pessoas se aproveitam de tal 

situação. Sua persistência em levar a cruz até o interior da igreja, e não arredar o pé dali 

até conseguir completar sua promessa, juntamente com a intolerância do padre e da 

policia, o levaram a um fim trágico. 

 

Suplementaridade e sincretismo em “O Pagador de Promessas” 

  

 Analisando a obra “O pagador de Promessas” de Dias Gomes, juntamente com o 

apoio teórico de Kramer, queremos enfatizar, na obra do teatrólogo baiano, passagens 

que contemplem  a noção de suplementaridade. 

          Trata-se de uma obra de narrativa ficcional livre; ela é ao mesmo tempo 

documento e registro da sensibilidade do autor para captar o mundo social.   Em outras 

palavras, o texto literário é encarado por nós como documento e não como oposição à 

fonte histórica. Assim, segundo Kramer: 

 
As categorias mediante as quais descrevemos o mundo são sempre 
contestadas por outras tendências que estão “sempre já” dentro da 
categoria à qual teoricamente se opõem. Em termos simples, isso 
significa, por exemplo, que é impossível conceber a luz sem a 
escuridão, ou imaginar a presença sem a ausência; cada conceito 

                                            
6  Fala de Zé-do-Burro ao padre. In: GOMES, Dias. Op. Cit. p.69. 
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encerra, suplementa ou sobrepõe-se ao outro, excluindo assim a 
possibilidade de uma identidade pura ou completa.7 
 
 

 O conceito de suplementaridade, que é propriamente um insight de Derrida, é 

considerado muito interessante por La Capra, já que este conceito, na visão do autor 

torna-se importante para “analisar a complexidade da experiência e dos textos 

históricos.”8 Entendemos por suplementaridade a convivência, a imbricação e a 

sobreposição de categorias que apesar de distintas não são dicotômicas. Nas palavras de 

Kramer, a suplementaridade questiona o modo pelo qual a razão ocidental e a lógica 

formal organizam o mundo. A suplementaridade exclui a possibilidade de uma 

identidade pura ou completa; Kramer diz que “os suplementos extrapolam 

constantemente as fronteiras demarcadas para a definição de categorias analíticas”.9 No 

caso da literatura, nós, historiadores, podemos fazer uso dela não tanto pelo seu valor de 

fonte, no sentido de atestar o que “realmente aconteceu”, mas como quer Pesavento, 

pela sua possibilidade de acesso ao imaginário. 

 Os relatos literários são como possibilidades, como posturas de comportamento 

e sensibilidade, dotados de credibilidade e significância. “A literatura registra a vida”.10 

Talvez por herança do positivismo, por muito tempo a literatura não foi aceita como 

fonte para o historiador, visto que a história buscava uma objetividade, uma verdade 

histórica.Aos poucos, paradigmas como a veracidade e objetividade histórica vêm 

caindo por terra, e a literatura é cada vez mais utilizada para a compreensão de 

imaginários de uma determinada época e localidade. 

 O que pretendo enfatizar é que não colocamos história e literatura como 

categorias opostas, como se a primeira fosse a manifestação da verdade e a segunda 

puramente ficção. Compartilhamos da idéia de Sandra Pesavento, que diz que: 

 
“Literatura e história são narrativas que têm o real como referente 
para confirmá-lo ou negá-lo, construindo sobre ele toda uma outra 
versão ou ainda para ultrapassá-lo. Como narrativas, são 
representações que se referem à vida e que a explicam11 
 

                                            
7  KRAMER,Lloyde S. Op. Cit. p.151. 
8  Ibidem. p.152 
9  Idem. 
10 PESAVENTO, Sandra. Op. Cit. p.23.  
11  Ibidem. p.14. 
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 Porém, com tudo isso, não queremos dizer que literatura e história sejam 

idênticas. Compreendemos que o historiador não sai por ai inventando coisas! Ele vai 

aos arquivos, procura por fontes, se sujeita a um método de análise e pesquisa; faz 

citações, notas de rodapé, expõe uma bibliografia, permitindo que outros verifiquem 

todo o processo. Portanto, o historiador atinge, a verossimilhança, não a veracidade.12 

Trazendo este conceito para a analise do livro, nosso primeiro exemplo é a conjuntura 

em que vive Zé-do-Burro. Zé é um crente do interior da Bahia, faz parte de uma 

engrenagem social onde categorias distintas, como religiões,classes,costumes,etc., 

convivem e se misturam cotidianamente. E ele, portanto não é alheio a tudo isso; 

principalmente no que diz respeito à religião. Zé-do-Burro se diz católico, porem isso 

não o impede de procurar o preto Zeferino e suas rezas, nem de recorrer ao candomblé 

de Maria de Iansan. Para ele Santa Bárbara é Iansan, e o catolicismo não é uma 

categoria dicotômica em relação ao candomblé. Apesar de sua convicção em ser 

católico, Zé admite “não entendo muita coisa do que dizem, mas queria que o senhor 

entendesse que eu sou católico”.13    

 Zé também não vê mal em ter feito a promessa para Santa Bárbara num terreiro 

de candomblé: “se não fizesse bem, mal não fazia”.14 Podemos buscar a noção de 

suplementaridade na personagem Marli. Ela é explorada por Bonitão, sofre com isso; 

gostaria de se libertar da tirania, porem essa mesma opressão, segundo o autor, parece 

garantir seu equilíbrio psíquico, e “satisfazer um instinto maternal frustrado”15. Rosa, a 

mulher de Zé-do-Burro, acha que por ser casada deve acompanhar seu marido onde ele 

for; em certos momentos, demonstra respeito por Zé, e se diz até posse dele: “se ele faz 

pouco de mim, faz pouco do que é dele”16. No entanto, Rosa, mesmo recatadamente, 

aceita envaidecida os elogios de Bonitão, e posteriormente se envolve com ele. Outro 

possível exemplo de suplementaridade esta no personagem Mestre-Coca. Ele não acha 

certo o padre impedir a entrada de Zé, sensibiliza-se com a historia de Zé, no entanto, 

isso não o  impede de fazer aposta em cima da situação complicada que vive Zé-do-

Burro. É em Zé-do-Burro que a noção de suplementaridade mais aparece. Quando 

Monsenhor diz que ele será perdoado se jogar a cruz fora e pedir perdão a Deus, o 

                                            
12 Ibidem. p.19.  
13  Fala de Zé-do-Burro a Monsenhor. In: GOMES, Dias. Op. Cit. p. 139. 
14  Fala de Zé-do-Burro ao padre. In: GOMES, Dias. Op. Cit. p. 69.  
15  GOMES, Dias. Op. Cit. p. 32. 
16  Fala de Rosa a Bonitão. In: GOMES, Dias. Op. Cit. p. 44. 
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crente demonstra suas dúvidas, e deixa transparecer o complexo convívio de categorias 

distintas no seu cotidiano: “(...) se eu faço isso, estou faltando à minha promessa. Seja 

Iansan, seja Santa Bárbara, estou faltando...”17  

 Ao meu modo de ver, a obra “O Pagador de Promessas” pode ser analisada de 

diversas maneiras, com diferentes enfoques. A minha escolha foi interpretá-la sob dois 

aspectos chaves, que são as noções de suplementaridade e sincretismo. Logo que a peça 

teatral foi lançada, o crítico Sábato Magaldi a classificou como “uma crítica ao 

formalismo clerical”18. Porém na nossa concepção a peça é muito mais complexa, e 

seria muito simplista classificá-la apenas como anticlerical. Percebemos na obra uma 

dimensão religiosa, onde o sincretismo se faz muito presente, referências a cultura de 

maneira geral; criticas sociais e a manutenção do status quo.  E é claro que a critica ao 

monolitismo da Igreja esta presente. 

O universo de idéias críticas ao status quo, proposta por Dias Gomes, fica ainda mais 

claro na nota com que inicia sua obra: 

 
O homem, no sistema capitalista, é um ser em luta contra uma 
engrenagem social que promove a sua desintegração, ao mesmo 
tempo que aparenta e declara agir em defesa de sua liberdade 
individual.(...) Como Zé do Burro, cada um de nós tem suas 
promessas a pagar.(...) E cada um de nós tem pela frente o seu “Padre 
Olavo”. Ele não é um símbolo de intolerância religiosa, mas de 
intolerância universal. Veste batina, podia vestir farda ou toga. É 
padre, podia ser dono de um truste19 
 

 Voltando à questão do “sincretismo”, Sanchis fala de um certo receio dos 

cientistas sociais brasileiros em usar esta categoria, por entenderem que ela possui 

muitos traços políticos, e também por conotar situações marcadas pelo uso da violência 

e do poder. No entanto, Sanchis recorre a Alba Zaluar para mostrar uma outra noção de 

sincretismo: 

 
Um constante empréstimo e reinterpretaçao de elementos de 
diferentes tradições ou sistemas culturais escreve Alba, para formar 
novos sistemas, como acontece no sincretismo brasileiro, em que 
nunca se chega a uma verdade unificada.20 

                                            
17  Fala de Zé-do-Burro a Monsenhor In: GOMES, Dias. Op. Cit. p.140. 
18  MAGALDI, Sábato. O Estado de São Paulo. 23 de julho de 1960. Apud GOMES, Dias. Op. 
Cit. p.15. 
19  GOMES, Dias. Op. Cit. p.19-20 (Nota do autor). 
20 SANCHIS, Pierre. Op. Cit. p. 98.  
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 É deste sincretismo que nos arriscaremos a fazer um breve comentário. 

Partiremos então do catolicismo trazido para o Brasil pelos portugueses, que neste 

momento já não era uma religião “pura”. O contato com os africanos e com os 

muçulmanos certamente influenciou as práticas portuguesas. Quem nos faz um breve 

relato sobre o catolicismo português é Gilberto Freyre: 

 
(...)uma liturgia antes social que religiosa, um doce cristianismo 
lírico, com muitas reminiscências fálicas e animistas das religiões 
pagãs: os santos e os anjos só faltando tornar-se carne e descer dos 
altares nos dias de festa para se divertirem com o povo; os bois 
entrando pelas igrejas para ser benzidos pelos padres(...)cristianismo 
liricamente social, religião ou culto de família mais do que de 
catedral ou de igreja. 21 
 

 Sanchis fala de um “catolicismo de aldeia”, “enraizado numa identidade local”.22  

Chegando ao Brasil aconteceu o “encontro” com os indígenas, e posteriormente com os 

africanos, que formavam diversas culturas e praticavam diferentes formas de religião. E 

são precisamente as religiões que Sanchis diz constituírem “tão-somente um caso 

particular de articulações de diferenças, que atingem com intensidade todos os níveis da 

realidade social”.23 E são essas articulações de diferenças que vamos tentar identificar 

na obra de Dias Gomes, principalmente no personagem de Zé-do-Burro. 

 Para começar, vamos relembrar o momento em que Zé ficou desesperado diante 

da possibilidade da morte do seu burro, e passou a recorrer a todo tipo de “salvação”: 

 
Porque quando vi que nem as rezas do preto Zeferino davam jeito... 
(...) Seu vigário me disculpe, mas eu tentei de tudo.Preto Zeferino é 
rezador afamado na minha zona: sarna de cachorro, bicheira de 
animal, peste de gado, tudo isso ele cura com duas rezas e três 
rabiscos no chão.24 
 

O padre lhe pergunta que rezas são essas, e lhe diz que ele fez muito mal em procurar 

essas orações do demo. Zé não entende como uma oração que fala de Deus, pode ser 

coisa do demo, e recita: “Deus fez o sol, Deus fez a luz, Deus fez toda a claridade do 
                                            
21  FREYRE,Gilberto. Casa-grande e senzala: formação da família brasileira sob o regime da 
economia patriarcal. 51º ed. rev. São Paulo: Global,2006. p. 84. 
22  SANCHIS, Pierre. Op. Cit. p. 100. 
23  Ibidem. p. 83. 
24  Fala de Zé-do-Burro ao padre. In: GOMES, Dias. Op. Cit. p. 66. 
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Universo grandioso. Com sua graça eu te benzo, te curo”.25  Como a reza do preto 

Zeferino não resolveu, Zé foi aconselhado por comadre Miúda a procurar o candomblé 

de Maria de Iansan. O padre pergunta assustado: “candomblé?!”, ao que Zé responde: 

 
Sim, é um candomblé que tem duas léguas adiante da minha 
roça.(...)Eu também nunca fui muito de freqüentar terreiro de 
candomblé. Mas o pobre do Nicolau estava morrendo.Nao custava 
tentar. Se não fizesse bem, mal não fazia. E eu fui.Contei pra Mãe-
de-Santo o meu caso. Ela disse que era mesmo com Iansan, dona dos  
raios e das trovoadas. Iansan tinha ferido Nicolau, pra ela eu devia 
fazer uma obrigação, quer dizer: uma promessa.26 
 

 Apesar de ter feito a promessa num terreiro de candomblé, Zé jura para o padre 

que a promessa foi para Santa Bárbara. O seu argumento era a falta da santa na capela 

do seu povoado: “É que na capela do meu povoado não tem uma imagem de Santa 

Bárbara. Mas no candomblé tem uma imagem de Iansan, que é Santa Bárbara.”.27 

 

 Então o padre se irrita, e deixa transparecer ainda mais a sua intolerância frente 

ao sincretismo: “Não é Santa Bárbara! Santa Bárbara é uma santa católica. O senhor foi 

a um ritual fetichista. Invocou uma falsa divindade e foi a ela que prometeu esse 

sacrifício!”.28 

 

 Em outro momento o padre diz ser o candomblé coisa do Diabo: “A Igreja é a 

casa de Deus. Candomblé é o culto do Diabo! (...) Um ritual pagão, que começou num 

terreiro de candomblé, não pode terminar na nave de uma igreja!”29 

 

 O monolitismo da Igreja, na situação descrita acima, vai de encontro àquela 

realidade social, impregnada de misturas, proveniente do encontro de diversas culturas 

no decorrer da historia. Essa oposição ao sincretismo no campo institucional, devemos 

ter em mente, ser muito mais discursiva do que vivida. No discurso, a religião 

institucionalizada se pretende “pura”, porém nas praticas cotidianas o sincretismo está 

muito presente, seja qual for a religião. 
                                            
25  Ibidem. p.67. 
26  Ibidem. p.69. 
27  Ibidem. p70. 
28  Fala do padre a Zé-do-Burro.  In: GOMES, Dias. Op. Cit. p. 71.   
29 Ibidem. p. 74.  
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