


 GRANDES FILMES DO BRASIL é a coleção do Instituto Conhecimento Liberta para apresentar 
obras fundamentais de nossa cultura audiovisual: filmes antigos, clássicos, modernos e 
contemporâneos. No Brasil, desde o final do século XIX são registrados sons e imagens em 
movimento, constituindo-se assim uma memória própria, registrada por meio das lentes e 
gravadores dos cinemas narrativo, documental, experimental, ensaístico, performático e 
atualidade. Entretanto, em razão da histórica dominação do mercado audiovisual brasileiro pelo 
produto estrangeiro, o filme nacional não encontra espaço para sua exibição e, assim, não chega a 
seu público, tornando-se um desterrado em sua própria terra.
 Para contribuir com a divulgação do passado e do presente de nossa expressão audiovisual, 
para lançar luz sobre os clássicos e dar mais visibilidade a filmes de exceção, a coleção GRANDES 
FILMES DO BRASIL destaca estilos cinematográficos e diferentes modos de produção de nosso 
cinema. A reunião plural de títulos célebres ao lado de obras recentes busca fugir do cânone 
tradicional dos velhos livros de história, apresentando uma tradição viva, que se refaz a cada novo 
grande filme e a cada interpretação original do passado.
 Em seu segundo volume, a coleção  GRANDES FILMES DO BRASIL destaca a obra-prima de 
Anselmo Duarte, O Pagador de Promessas (1962) e suas conexões com o teatro.

Adilson Mendes, Editor.
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 A história de O Pagador de Promessas é simples: Para cumprir uma promessa a Santa Bárbara, 
Zé-do-Burro carrega uma cruz nas costas de sua casa no sertão até a Igreja de Santa Bárbara, em 
Salvador. Rosa, sua esposa, acompanha-o nesta caminhada de sete léguas. Como parte da 
promessa, ele havia dividido seu sítio no interior com os sitiantes mais pobres da região. A caminhada 
com a cruz até Salvador seria a segunda parte da promessa. Porém, ao chegar com a cruz até a porta 
da igreja, ele entra em conflito com Padre Olavo, que se horroriza ao tomar conhecimento de que tal 
promessa havia sido feita para que o melhor amigo de Zé, um burro doente, ficasse curado. Além 
disso, a promessa fora feita no terreiro de Iansã, o que dificulta a situação ainda mais, segundo a ótica 
de Padre Olavo. Assim, ele manda fechar as portas da igreja para que Zé, com a sua cruz, não possa 
entrar. Do lado de fora, nos degraus da escadaria da Igreja de Santa Bárbara, Zé, sem saber como 
argumentar e sem sequer entender os motivos de Padre Olavo, fica com a sua cruz e a determinação 
de pagar sua promessa a qualquer preço. Enquanto isso, Rosa deixa conquistar-se pelo galante 
Bonitão, um gigolô da vida noturna de Salvador, que lhe dá a oportunidade de sonhar com a cidade e 
com toda a luxúria que ela poderia oferecer. Dividida entre Zé e Bonitão, Rosa se encontra numa 
situação cada vez mais oscilante. Zé, que espera diante da igreja, provoca reações e atenções da 
população de Salvador. Enquanto Padre Olavo procura achar uma saída para uma situação 
politicamente desfavorável, Zé-do-Burro vai progressivamente e involuntariamente se tornando um 
herói. Os comerciantes da praça começam a usar a presença de Zé para fazer negócios às suas 
custas. A imprensa, farejando uma boa história, transforma o ingênuo Zé em uma figura 
revolucionária, que reparte suas terras com os necessitados, favorável à reforma agrária. O jornal se 
declara disposto a apoiar a futura carreira política de Zé em troca da exclusividade de sua história. Até 
o poeta de rua, Dedé, pensa em lucrar com a publicação do sofrimento de Zé. Para agrado da 
população negra e dos insatisfeitos com a postura de Padre Olavo e da Igreja, Zé decide enfrentar a 
autoridade católica. A população negra de Salvador se coloca ao lado de Zé, mas ninguém parece 
querer escutar o que ele tem a dizer. Ele só quer pagar sua promessa. Quando a polícia chega para 
prendê-lo, produz-se um tumulto, no qual Zé acaba morrendo.

 O enredo do filme O Pagador de Promessas (1962), é a adaptação da peça teatral de Dias 
Gomes, tratando de temas candentes do Brasil no princípio dos anos 1960. Com grande elenco e 
técnicos de excelência (a fotografia é de Chick Fowle e a montagem de Carlos Coimbra), o filme 
alcançou a premiação máxima no Festival de Cannes, além de outros festivais importantes, nacionais 
e internacionais. Para trata-lo em sua dimensão cultural ampla, o estudo que segue destaca as 
relações entre cinema e teatro, de maneira a evidenciar os êxitos da célebre obra de Anselmo Duarte. 

Apresentação
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 O Pagador de Promessas estreou em São Paulo no palco do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) 
em 29 de julho de 1960. O sucesso da montagem configura um marco do teatro brasileiro, 
especialmente da dramaturgia escrita por autores nacionais. Desde o seu começo em 1948, o TBC 
representou uma mudança de paradigma na produção teatral do país. Até então, as companhias 
profissionais geralmente estavam organizadas em torno de uma grande estrela como Procópio 
Ferreira ou Dulcina de Morais; com o TBC, criado pelo empresário Franco Zampari, surge um modelo de 
gestão do produto teatral com novas rotinas de trabalho como a contratação e manutenção de um 
elenco fixo e exclusivo (sem uma grande estrela central), a adoção de ensaios regulares sob a luz de 
novas técnicas de atuação, a criação de uma escola para atores, a escolha de um repertório de 
peças “modernas” (algumas até mesmo experimentais, sem preocupação imediata de bilheteria), e 
talvez aquele que seja seu traço mais distintivo: a entrega da direção artística do espetáculo à figura 
do encenador (de preferência trazido da Europa). Se o TBC não inventou, foi ele quem consagrou no 
país a figura do “diretor”, imprimindo um novo “padrão de qualidade” às montagens teatrais da época. 
 
 Desde o seu início, o TBC também esteve às voltas com a questão do autor nacional, da 
necessidade de fomentar uma dramaturgia brasileira, mas como nesse caso não se podia 
simplesmente importar um ‘autor brasileiro’, o processo foi mais sinuoso. Aqui vale uma pequena 
digressão histórica. A escrita dramática patrícia, inspirada pelas novidades do estrangeiro e movida 
pelas conquistas formais de outros campos das artes nacionais, como o romance e a pintura, buscou 
renovar-se de modo a acompanhar as transformações por quais passara a sociedade brasileira nos 
anos pós-Revolução de 30, mas geralmente se deparou com dois problemas sérios: 
1. A censura; 2. O modo de produção engessado das companhias e espaços cênicos.

 O próprio Dias Gomes sofreu com esse contexto. Depois de ganhar um concurso do SNT 
(Serviço Nacional de Teatro) para novos autores em 1939, quando ainda era estudante de medicina, 
Dias passa a ser cobiçado por grandes nomes dos palcos. Procópio Ferreira lhe oferecerá um contrato 
para a escrita de cinco peças. Logo no primeiro texto, Pé de Cabra (1942), comédia sobre um 
banqueiro que se torna um famoso ladrão (e presidiário), um primeiro sufoco: a peça é proibida pela 
censura do Estado Novo sob suspeita de comunismo. Com alguns retoques, acabou liberada. A verve 
social, no entanto, se acentua nos textos seguintes criando novos problemas para o autor. Em Zeca 
Diabo (1944), peça sobre o cangaço nordestino, Dias Gomes se aproxima dos toques de brasilidade ao 
gosto do regionalismo literário da geração de 30, mesmo que ainda através de uma comédia ligeira. 
O problema aqui é Procópio, que só aprova o papel do cego Antão após ser este reescrito e ganhar 
mais destaque. Maior conflito surge com o texto seguinte Doutor Ninguém (1944), drama racial sobre 
um médico negro de origem pobre que se apaixona por uma moça rica (e é impedido de casar com 
ela pela família). Aqui o conflito com Procópio torna-se quase irreconciliável à medida que este recusa 
o fato do protagonista ser negro, chegando inclusive a dar um conselho ao jovem autor: “menino, há 
dois tabus que você jamais conseguirá quebrar no teatro - todo negro tem que ser criado, todo padre 
ter que ser bom”. A peça estreia, mas o personagem se torna branco, com foco apenas no melodrama 
de classes (rapaz pobre, menina rica). Dias Gomes resolve então radicalizar o jogo e escreve Um Pobre 
Gênio, vetada completamente por Procópio por retratar uma greve numa fábrica (o veto se dá sob a 
alegação de que tal temática nunca seria aceita pela censura, ou seja, constitui um ato de censura 
prévia muito comum naqueles anos). Ao fim do contrato, incapaz de encontrar seu lugar no teatro da 
época, Dias Gomes abandona os palcos e parte para o rádio, só retomando a carreira de dramaturgo 
quinze anos depois.

Nos Palcos
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 A rápida passagem do jovem autor Dias Gomes pela companhia de Procópio Ferreira, então 
uma das mais bem-sucedidas do país, ilustra muito bem o contexto teatral do país na década de 40 
e ajuda a entender a mudança operada na década seguinte que vai culminar na encenação de 
O Pagador de Promessas. Ainda nos anos finais do Estado Novo, as tentativas de renovação artística 
passarão em grande medida ao largo do teatro profissional, ficando a cargo de grupos amadores 
ligados a universidades ou sociedades artísticas que, por vezes, conseguiam apoio governamental 
para montar uma peça ou algum tipo de programa ou repertório. É o caso da famosa montagem de 
Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, levada ao palco do Teatro Municipal-RJ em dezembro de 1943 
pelo grupo amador Os Comediantes – montagem considerada o marco de fundação do teatro 
moderno brasileiro. De certo modo, o TBC foi criado para dar continuidade ao trabalho de renovação 
dos grupos amadores, mas dando-lhes agora as condições de trabalho próprias de uma companhia 
profissional, com a supervisão de técnicos e diretores trazidos da Europa, impulsionando assim a 
consolidação de uma cena renovada e de uma dramaturgia moderna.

 O primeiro autor teatral brasileiro que desponta na incubadora do TBC é Abílio Pereira de 
Almeida, cujo texto Paiol Velho (1951) é criado sob a tutela do diretor italiano Ruggero Jacobbi. O 
relativo sucesso da peça já é suficiente para garantir uma adaptação fílmica na recém-criada 
Companhia Cinematográfica Vera Cruz, irmã mais nova e mais rica do TBC (voltaremos logo mais a 
este assunto). A aposta no texto de Abílio desvela a busca por uma ‘peça brasileira’ mais afinada à 
sensibilidade da burguesia paulista, mais “universal” e “saudável artisticamente” (segundo adjetivos 
da época) do que o caminho aberto por alguém como Nelson Rodrigues que, após a “escandalosa” 
Álbum de Família (1946), passa a ser considerado até por antigos defensores como um criador de 
gosto duvidoso, quando não um simples pervertido. Fato é, sabemos, que Abílio Pereira de Almeida, 
escritor de outras peças importantes como Moral em Concordata (1958), não vai se consagrar como 
o esperado grande autor dramático da renovação cênica paulista, posição que caberá a outra figura: 
Jorge de Andrade. Cria da Escola de Arte Dramática (EAD), Jorge vai ganhar prestígio com sua peça A 
Moratória (1955), encenada pelo Teatro Maria Della Costa com o ‘padrão de qualidade’ TBC, com 
direito a diretor trazido da Itália: Gianni Ratto. A Moratória, assim, sedimenta o tão almejado “símile 
nacional”, ou seja, a peça bem-feita criada por um autor brasileiro que nada deve em profundidade e 
modernidade à produção estrangeira contemporânea.

 Na segunda metade da década de 50, em plena euforia dos cinquenta anos em cinco do 
governo JK, o teatro paulista na esteira do TBC vai experimentar um grande salto criativo. Após a fase 
de atualização com as vanguardas internacionais, representada pelo triunfo artístico de diretores 
europeus como o italiano Adolfo Celi e o polonês Zbigniew Ziembinski, uma primeira safra de 
encenadores filhos da terra estará pronta para tomar os palcos: nomes como Zé Renato, Antunes Filho 
e Augusto Boal. Além disso, uma nova geração de jovens artistas agrupados em coletivos como o 
Teatro Paulista do Estudante, o Teatro de Arena e o Teatro Oficina passam agitar e alargar os 
horizontes da paisagem teatral. Em 1958, com outro texto marcante de Jorge de Andrade, Pedreira das 
Almas, o TBC adentra sua fase chamada “nacionalista”, em breve consolidada pela escolha do novo 
diretor artístico: Flávio Rangel, primeiro brasileiro a ocupar a posição; 1958 também é o ano da 
montagem de Eles Não Usam Black-Tie, de Gianfrancesco Guarnieri pelo Teatro de Arena, peça onde 
a classe operária, a greve, e o horizonte de transformação social ganham o centro da cena. Aliás, as 
novas experiências de grupos e coletivos já começam a colocar em discussão os limites do projeto 
TBC, com uma crítica ao modelo artístico do “drama de qualidade” ao gosto do “bom teatro” (burguês) 
europeu. Como é possível criar um teatro nacional e popular que dialogue verdadeiramente com o 
povo brasileiro? Quais as formas mais potentes de representar (e, por que não, transformar) a 
realidade brasileira? É nesse cenário em ebulição que Dias Gomes retorna à escrita teatral com
O Pagador de Promessas.
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Norma Benguell no filme O Pagador de Promessas, dirigido por Anselmo Duarte

Norma Benguell
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 Se a consolidação da ‘peça de qualidade’ pelo TBC teve como modelos a “tragédia doméstica” 
da vida burguesa e o “drama interpessoal” em sua versão moderna (de forte cunho psicológico), cuja 
síntese na dramaturgia nacional se encontra na decadência de uma família da aristocracia cafeeira 
paulista representada em A Moratória, Dias Gomes opta por um sentido do trágico mais ligado às 
raízes populares: a tragédia de um personagem de origem pobre e campesina que cruza os limites do 
seu mundo comum (rural) e adentra o mundo da urbanidade, estranho e hostil a ele. O singular na 
composição da peça de Dias Gomes é que toda a ação dramática se passa num espaço público, a 
escadaria da igreja e seu entorno, mobilizando as forças da cidade, ou seja, da pólis. Temos assim 
uma experiência do trágico menos privada, menos familiar, e mais próxima do sentido grego clássico 
de tragédia, algo que não passou desapercebido pela crítica da época: Anatol Rosenfeld e Sábato 
Magaldi escrevem belos ensaios críticos defendendo a importância de O Pagador de Promessas para 
a criação de um tipo de tragédia brasileira e popular que o teatro nacional vinha ruminando, mas sem 
resultados convincentes. 

 O personagem Zé do Burro, que faz uma promessa a Santa Bárbara (para salvar seu burro de 
estimação) num terreiro de umbanda, carrega uma cruz do campo à cidade atravessando vilarejos, 
sertanias e rodovias e, por fim, acaba impedido de cumprir sua promessa pelos poderes institucionais 
do estado-nação (a igreja; a polícia etc.), tornando-se nesse interim uma atração pitoresca num circo 
sensacionalista armado pela imprensa, encarna, talvez como nenhum outro de nossa literatura 
dramática, o traumático processo histórico de transição de um país em larga medida agrário, onde a 
maioria da população vivia em zonas rurais, para uma sociedade citadina, industrial e de consumo 
massificado. Não por acaso a peça ganha os palcos em 1960, mesmo ano da inauguração de Brasília, 
marco da modernização nacional, e em meio aos candentes debates sobre o êxodo rural e a 
necessidade das reformas de base (agrária, educacional, trabalhista, etc.). Muito rapidamente O 
Pagador transcende o restrito universo teatral e ganha vulto de “acontecimento cultural”. O sucesso e 
a repercussão só confirmariam a necessidade de expandir o alcance da obra e uma adaptação para 
as telas de cinema logo passa a ser acalentada.

 De fato, há tempos cinema e teatro vinham mantendo uma significativa, embora nem sempre 
amigável, relação de trocas criativas na busca de novos caminhos para a dramaturgia nacional. Nos 
anos 30, após a chegada dos talkies (os filmes falados, ou melhor, sonoramente sincronizados), alguns 
dos mais consagrados dramaturgos do país vão migrar para o cinema. Nomes como Oduvaldo 
Vianna (pai) e Joracy Camargo serão fundamentais para a criação do filme falado em sua versão 
local, reinventando nas telas expedientes e enredos da comédia teatral de costumes, em especial do 
chamado gênero Trianon (em referência ao teatro carioca de mesmo nome), apesar das difíceis 
condições de produção e os resultados quase sempre modestos. Por seu lado, o cinema, além de 
transformar definitivamente a performance da forma dramática (o jeito de atuar e dirigir), abriu 
espaço para conteúdos considerados ainda tabus nos palcos, como certa liberdade (moral e sexual) 
da personagem feminina - em filmes como Argila (1941) - ou como uma maior representatividade dos 
personagens dramáticos negros, geralmente confinados em papéis menores e caricaturais, de 
empregados bufões, e que despontam nas telas como protagonistas em filmes como Moleque Tião 
(1943) ou Também Somos Irmãos (1949), ambos da companhia produtora Atlântida Cinematográfica, 
sendo este último filme já muito influenciado pela fundação e repercussão do Teatro Experimental do 
Negro sob a coordenação de Abdias do Nascimento. Os caminhos se entretecem. 

Do Teatro ao Cinema
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Leonardo Villar

Leonardo Villar



 A criação da Companhia Cinematográfica Vera Cruz em 1949, ela mesma o fruto dileto da 
experiência bem-sucedida do TBC, vai retomar os esforços para ‘sincronizar’ os caminhos de 
renovação da dramaturgia nacional, traçados nos palcos com aqueles levados às telas. É assim que 
a peça Paiol Velho, que estreia no TBC em janeiro de 1951, ganha poucos meses depois uma versão 
para o cinema intitulada Terra é Sempre Terra. O texto teatral de Abílio Pereira de Almeida, embora não 
fosse memorável, tinha alguns méritos, em especial uma abordagem sem rodeios das complexas 
relações de classe existentes numa velha propriedade rural, onde entravam em conflito os 
proprietários, herdeiros da aristocracia rural paulista (representados por uma viúva e seu filho); um 
casal de colonos, filhos de imigrantes, administradores da fazenda; e os empregados da terra: um 
casal de trabalhadores negros e pobres. A adaptação cinematográfica Terra é Sempre Terra, a 
segunda fita produzida pela Vera Cruz, acaba se concentrando mais nos aspectos, digamos, 
folhetinescos da peça de Abílio, como o vício do filho herdeiro no jogo de cartas (que acaba 
comprometendo a herança) ou o caso adúltero deste com a mulher do colono, encharcando as 
tenções sociais latentes no enredo com o melodrama mais trivial (os personagens negros, por 
exemplo, quase desaparecem na adaptação). Acima de tudo, parece imperar nesta fita um problema 
de estilo: embora fosse uma obra tecnicamente elaborada para os padrões locais, a película 
transpira artificialidade: com equipe praticamente toda importada da Inglaterra, incluindo o diretor 
anglo-argentino Tom Payne. Terra é Sempre Terra lembra um arremedo de romance gótico inglês, 
cheio de sombras, ruínas e fantasmagorias que pouco combinam com os contextos e os conflitos da 
peça (e da realidade local representada), criando um pastiche derivativo que um jovem crítico de 
cinema, Rogério Sganzerla, chamou jocosamente de “expressionismo caipira”. 

 Assim como o TBC havia conquistado certo padrão de qualidade para o teatro nacional, 
inegavelmente a Cia Cinematográfica Vera Cruz trouxe para o cinema brasileiro um gabarito técnico 
de produção até então desconhecido no país. No entanto, o expediente de buscar diretores e técnicos 
estrangeiros para renovar o contexto local, que havia funcionado muito bem nos palcos do TBC, não 
teve o mesmo efeito imediato nos primeiros filmes da Vera Cruz. Algo parecia ali fora do lugar. O 
imperativo da “realidade brasileira”, das coisas nossas, que o cinema parecia ao mesmo tempo 
demandar e prometer, assumia um tom demasiadamente pitoresco, quando não enfadonho. E tudo 
isso com um agravante: os gastos! Quando finalmente o padrão Vera Cruz começou a consolidar um 
cruzamento mais produtivo entre um ‘estilo internacional’ e um ‘conteúdo nacional’, em fitas como O 
Cangaceiro (1953) e Sinhá Moça (1953), inclusive com sucesso em festivais europeus, o caixa da 
companhia já estava comprometido. Em 1954, a empresa tem seu capital assumido pelo Banco do 
Estado de São Paulo e a produção é interrompida. Para a nova geração, que se formava na segunda 
metade dos anos 50 e que viria a gestar anos mais tarde o Cinema Novo, o destino da Vera Cruz 
ressoou não apenas como um modelo de negócios a ser evitado, mas também como um caminho 
artístico a ser rejeitado. Outras veredas possíveis iam se abrindo no horizonte para a fatura de filmes 
no país - além das chanchadas e comédias musicais já muito populares - como o ‘realismo carioca’ 
das obras de Nelson Pereira dos Santos, Rio 40º (1955) e Rio Zona Norte (1957), ou o ‘drama suburbano’ 
de O Grande Momento (1958), feito com alguns atores do Teatro de Arena de São Paulo. 
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 Todas estas cartas estavam à mesa quando Flávio Rangel, diretor da montagem teatral, 
passou a aventar o projeto de levar O Pagador para as telas de cinema. Além de novo diretor artístico 
do TBC, Rangel tinha experiência como diretor de teleteatros na TV Tupi e acalentava o desejo de 
seguir os passos do amigo Luís Sérgio Person, que passara do teatro (e da TV) ao cinema ao dirigir a 
comédia Um Marido para Três Mulheres. Por outro lado, a difícil experiência de Person em seu primeiro 
filme - que ficará inacabado, apenas sendo lançado dez anos depois com outro título - era um sinal 
de alerta sobre as armadilhas e dificuldades do negócio cinematográfico. Um caminho para viabilizar 
o projeto poderia ser a Cinedistri de Oswaldo Massaini, empresa que nos anos pós-Vera Cruz se 
consolidara a partir da Rua do Triunfo, na Boca do Lixo de São Paulo, como uma das principais 
produtoras-distribuidoras do país, especialmente no campo das comédias populares, onde mantinha 
um star-system próprio, no qual brilhavam nomes como Ankito, Costinha, Mazzaropi e Dercy 
Gonçalves. Massaini, além das comédias, também havia produzido filmes como Rua Sem Sol (1954), do 
respeitado crítico e realizador Alex Viany, amigo de Rangel e Dias Gomes. É assim que o produtor 
acaba convidado para assistir uma apresentação de O Pagador de Promessas no TBC, mas a essa 
altura outro personagem já havia entrado na história. Vejamos como o próprio Dias Gomes narra o 
episódio:

 No relato de Dias Gomes, Rangel abre mão de seu projeto pessoal de fazer cinema para que, ao 
fim, o filme que todos passam a sonhar possa ser viabilizado. E a pessoa capaz de tornar esse “sonho” 
realidade era ninguém mais, ninguém menos que Anselmo Duarte. É compreensível a “temeridade” de 
Hirszman e Viany: naquele momento, onde a floração de um teatro nacional-popular de esquerda 
parecia indicar (e construir) um novo caminho para a arte brasileira (e, no horizonte, para o próprio 
país), a figura de Anselmo Duarte em tudo lembrava a velha escola. Essa contradição inicial, mesmo 
depois com o filme já feito e bem-sucedido, nunca será de todo mitigada. Uma coisa, no entanto, 
pareceu ficar clara desde o primeiro momento (e foi decisiva para convencer Dias): a convicção de 
Anselmo e sua paixão pelo cinema, que vinha desde os tempos de moleque pobre em Salto-SP, 
quando trabalhava como “molhador” de tela no Cine Pavilhão para ganhar uns trocados e assistir 
filmes de graça. A ‘palavra dada’ (aliás, título que o O Pagador receberia em francês) de Anselmo selou 
a ‘promessa’ de um filme capaz de atravessar o atlântico e surpreender a intelligentsia “civilizada” 
naquilo mesmo que esta tinha de mais moderno e glamoroso: a arte-indústria do cinema.

“[Flávio Rangel] convidou Oswaldo Massaini e AnselmoDuarte para
assistirem ao espetáculo no TBC, e seu sonho passou para acabeça
dos dois. Um dia, trouxe Anselmo a minha casa e disse: ‘Dias, eu queria 
muito fazer esse filme, mas nãoconsigo produtor. Anselmo tem um 
produtor, Oswaldo Massaini, e eu abro mão da exclusividade que você 
me deu’. Hesitei muito. Anselmo, para mim, era galã das chanchadas 
da Atlântida, não tinha visto seu primeiro filme e duvidava que fosse o 
melhor diretor para O Pagador. Consultei meus amigos Alex Viany, Leon 
Hirszman, que acharam uma temeridade. Anselmo sentiu minha 
resistência, mas a ideia instalara-se em sua mente como uma 
obsessão: ‘Se você me der essa peça, eu vou com ela ganhar a Palma 
de Ouro, juro por Deus’. Foi essa afirmação, feita com voz firme, olhando 
dentro dos meus olhos, que me venceu. Não que eu acreditasse 
naquele momento que ele iria de fato à Palma, mas sua determinação 
deu a certeza de que ele iria lutar para fazer o melhor. Mesmo assim, no 
contrato que assinei com Oswaldo Massaini, fiz uma cláusula: uma vez 
o roteiro definitivamente aprovado, o diretor seria obrigado a segui-lo 
cena por cena; queria assegurar inteira fidelidade à minha história”.
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 Foi a pinta de galã que ajudou o jovem e ambicioso Anselmo Duarte a deixar a “roça”, a vida 
simples às margens do rio Tietê e seguir para as capitais, para o Rio de Janeiro, onde já em 1942 
consegue uma rápida incursão pelo mundo da sétima arte como figurante em It’s All True: lendária 
obra de Orson Welles filmada no país durante a Guerra e nunca finalizada. O primeiro papel de 
destaque viria em Querida Suzana (1947), mas o grande sucesso mesmo se daria sob a batuta de 
Watson Macedo em comédias da produtora Atlântida, com destaque para Carnaval no Fogo (1949), 
filme no qual ele também assina o argumento. Com passagens até pelo cinema argentino, Anselmo 
confirma seu status de estrela ao assinar um contrato com a Vera Cruz e se tornar o ator mais bem 
pago do país em filmes como Tico-tico no Fubá (1952) e Sinhá Moça (1953). Após a falência da empresa 
paulista, retorna às telas novamente em fitas de Watson Macedo e sob a orientação deste passa a 
acalentar o projeto de tornar-se diretor, o que finalmente acontece com Absolutamente Certo (1957), 
divertida comédia de sucesso realizada em parceria com a Cinedistri de Oswaldo Massaini. Após esta 
primeira experiência, Anselmo decide partir para a França, onde se inscreve como aluno no IDHEC, 
prestigiosa escola de cinema em Paris, onde estudou Ruy Guerra [Ver o volume I da coleção GRANDES 
FILMES DO BRASIL], entre outros brasileiros. Ali, ele prepara estrategicamente o próximo passo: 
encontrar algum material da realidade brasileira, alguma estória a ser contada que o permitisse 
retornar ao Brasil não mais como o antigo galã de chanchadas e dramalhões, mas como o principal 
diretor de cinema do país. Essa estória ele encontrou ao assistir naquela noite em 1960 a montagem 
teatral de O Pagador de Promessas no TBC. 

 Desde firmado o contrato e começada a pré-produção, a versão para o cinema de O Pagador 
foi cercada de rumores e curiosidades. A imprensa quase diariamente soltava novidades sobre o 
projeto. Quando a fita começou a ser rodada em Salvador em 1961, o set de filmagens na cidade se 
tornou um verdadeiro acontecimento. O jovem produtor e agitador cultural Glauber Rocha, então 
envolvido com o ciclo de cinema baiano que desabrochava à mesma época, visitou por várias vezes 
o set de filmagens e deixou algumas impressões escritas. Em carta à Alfredo Guevara, irmão de Che e 
responsável pela nova indústria de cinema cubano, Glauber conta sobre o “renascimento do pobre 
cinema brasileiro” em novas produções que soam como “protesto social e mesmo político” e dá como 
exemplo o nascente filme de Anselmo. Naquele momento, todas as forças pareciam convergir para a 
realização de O Pagador de Promessas: pelo menos trinta anos de entrecruzamentos entre cinema e 
teatro, entre telas e palcos, filmes e peças, num lento processo de formulação de uma moderna 
dramaturgia brasileira, se encontravam finalmente maduros para realizar uma obra capaz de não 
repetir erros e vícios de experiências passadas. A expectativa era grande.
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 Ao contrário do roteiro, definido por contrato, no caso do elenco significativas modificações 
foram feitas da peça teatral para a adaptação cinematográfica: Leonardo Villar, ex-aluno da EAD e 
aposta do TBC, protagonista da peça, foi mantido como Zé do Burro no filme; já Nathália Timberg, 
muito elogiada no teatro como a jovem esposa Rosa, acaba preterida na versão fílmica pela atriz 
Glória Menezes, rosto já conhecido de novelas da TV Tupi; o mesmo acontece com Cleide Yáconis – a 
prostituta Marli na montagem – substituída no filme por Norma Bengell, figura de muito sucesso no 
cinema desde sua aparição como um clone de Brigitte Bardot na comédia O Homem do Sputinik 
(1959). Entre os coadjuvantes masculinos temos a substituição de Maurício Nabuco, como o cafetão 
‘Bonitão’, por Geraldo Del Rey, ator que despontava no ciclo de cinema baiano; por fim, Dionísio 
Azevedo entra no lugar de Elísio de Albuquerque como o Padre Olavo. Vale destacar ainda dois nomes 
no elenco do filme, Othon Bastos e Antônio Pitanga, ambos conhecidos jovens atores locais. Anselmo 
procurava responder assim a certas desconfianças da imprensa e da crítica de Salvador em relação 
ao seu filme, acusado de ser um falso “filme baiano”, feito de encomenda para turista, como 
aconteceu com Ruy Guerra e seu inacabado Cavalo de Oxumaré (1960). A produção de O Pagador, por 
sua vez, transcorreu sem graves problemas e já nos primeiros meses de 1962 uma versão acabada da 
película é exibida no Rio de Janeiro para uma comissão de notáveis da imprensa e do cinema que, 
convencidos pela qualidade da fita, decidem escolhê-la como representante oficial do país no 
Festival de Cannes. Em maio do mesmo ano, o inesperado acontece: numa disputa que contou com 
nomes de peso como Otto Preminger (Tempestade sobre Washington), Agnès Varda (Cléo das 5 às 7), 
Luís Buñuel (O Anjo Exterminador), Michelangelo Antonioni (O Eclipse) e Robert Bresson (O Processo de 
Joana d’Arc), O Pagador de Promessas sai ganhador da Palma de Ouro de Cannes, ainda hoje o único 
filme latino-americano a conseguir tal feito. Era o início da legenda (ou maldição) da fita de Anselmo 
Duarte.
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 Uma síntese do entusiasmo inicial com a fita de Anselmo pode ser encontrada em artigo de 
Alex Viany, Cinema Novo: ano 1, publicado em abril de 1962 na revista Senhor. Nele, o crítico chama O 
Pagador de Promessas de “Opus 1 do Cinema Novo”, de “cinema tradicional colocado no bom 
caminho” e até mesmo enumera os tabus referentes ao cinema nacional que a fita de Anselmo vinha 
derrubar: 

 Viany complementa sua argumentação citando ainda uma declaração de Glauber Rocha de 
que o Pagador era o “maior filme brasileiro” feito até então. Autor de um pioneiro estudo histórico sobre 
a filmografia nacional, Introdução ao Cinema Brasileiro (1959), Viany interpretava e elogiava as 
qualidades de O Pagador de Promessas como a materialização de potências antigas do cinema 
brasileiro sufocadas até então por toda sorte de dificuldades de produção e pela falta de um maior 
amadurecimento técnico-estético de nossos cineastas, algo que a safra de 1962 parecia, enfim, 
superar. Começava assim o “processo” do Cinema Novo.

 Esse raciocínio gerativo, que leva em conta as dificuldades de formação e cristalização de 
uma obra em relação ao seu contexto e a história pregressa de sua prática artística, valia também 
para a peça de Dias Gomes, cujo teatro na virada dos anos 50 para os anos 60 despontava como a 
realização esteticamente amadurecida de uma dramaturgia nacional-popular cujo percurso vinha 
de décadas passadas. A esquerda universitária, aliás, também recebeu bem a peça, inclusive como 
expressão exemplar do que Carlos Estevam Martins, em seu famoso “anteprojeto” para um Manifesto 
do CPC-UNE, chamou de “arte-popular revolucionária”. Sintetizando: Estevam Martins dividia em seu 
“Manifesto” a arte popular em três tipos: 

Filme comercial não pode ser sério; 

Não há cineastas no país; 

Não há elenco no país; 

A língua portuguesa não se adapta às telas; 

Filmes devem ter temas universais. 

Arte do povo: pré-industrial, folclórica, sem grandes “pretensões culturais”; 

Arte popular: industrial, massificada, mas que não passa de uma
“ocupação inconsequente”;

Arte popular-revolucionária: politicamente consciente e comprometida com
a “aspiração fundamental do povo”.  

Um Cinema Novo?
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Esta última deveria ser o “caminho” adotado pelos artistas e intelectuais do CPC. Note-se que a arte 
revolucionária absorve (até em sua denominação) a “arte popular”, ou seja, absorve sua “sintaxe das 
massas”, sua capacidade de comunicação efetiva com o povo. Esse ponto será motivo de 
controvérsias diversas, inclusive dentro do próprio CPC, com outras correntes defendendo uma 
implosão desta sintaxe, das formas ligadas à hegemonia burguesa, como modo de ação política. O 
teatro de Arena, por exemplo, vivia já então uma fase de rica experimentação com formas épicas de 
dramaturgia, e não deixava de olhar um tanto desconfiadamente para a tragédia popular de O 
Pagador, feita com pompa e circunstância pelo TBC para deleite da burguesia ilustrada. Mesmo 
assim, nomes como Gullar e Vianinha mantinham uma relação produtiva com Dias Gomes e sua 
dramaturgia moderna de extração nacional-popular. Assim como os jovens ligados à renovação 
cinematográfica, os cineastas do Cinema Novo, mantiveram uma relação amistosa com o Pagador 
de Promessas, pelo menos até a vitória da Palma de Ouro em Cannes (1962). 

 Uma coisa era o filme ser recebido em terras nacionais como um amadurecimento estético e 
político de seu diretor, outra era despontar na Europa, justamente o palco que os cinemanovistas 
queriam ocupar, como representante de um novo tipo de cinema feito no país. Rapidamente O 
Pagador de Promessas se transformará, na crítica, de opus 1 do Cinema Novo em “contraponto”. O 
caso é que o programa estético do Cinema Novo tinha como ponto comum uma defesa da autoria 
que passava por uma crítica mais contundente à narrativa clássica, padrão do cinema industrial, que 
era “requintada” (os mais ácidos diriam “requentada”) e “atualizada” por filmes como O Pagador de 
Promessas e Assalto ao Trem Pagador (1962), de Roberto Farias. Segundo essa visão, a fita de Anselmo 
Duarte tinha muitos méritos, mas não era o ‘filme certo’ para o movimento. Em seu livro de 1963, 
Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, Glauber desloca O Pagador do grupo autoral do Cinema Novo e 
o filia ao “artesão” Lima Barreto. Como autor (a categoria decisiva), Anselmo permanecia na periferia: 
“excita, mas não provoca reflexão”, é “espetáculo passado a limpo”. Pagador de Promessas seria um 
“filme baiano”, pois tem “espírito condoreiro” (retórico), e por isso, por “razões de verdade”, Glauber 
prefere Absolutamente Certo, o verdadeiro film d’auteur de Duarte (herdeiro do “realismo carioca”). 
Anos mais tarde, em Revolução do Cinema Novo, Glauber, mais distanciado e refletido, escreverá que 
O Pagador era um filme “ótimo”, mas não era “épico”, ou seja, revolucionário – e solta sua apreciação 
categórica e definitiva: tratava-se de um “filme social democrata”.
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 Na França (terra da Palma), o Cinema Novo terá dois aliados (críticos) de vulto em duas 
revistas importantes: Louis Marcorelles nos Cahiers du Cinéma e Robert Benayoun em Positif. Ambos 
vão escolher O Pagador como contraponto ao novo (e “legítimo”) cinema de arte brasileiro. Um trecho 
do dossiê que Benayoun escreveu para Positif em fevereiro de 1966 (sobre o cinema no Brasil) é 
esclarecedor: “Duarte obteve a Palma cobiçada com um filme absolutamente puritano, 
desencadeador de reflexos exóticos, fedendo à devoção e que felizmente foi bem depressa 
esquecido. Para o Brasil, essa Palma de Ouro foi encorajamento, mas, para o cinema autêntico, foi 
uma regressão para a facilidade, o blefe, a beatice.” No Brasil, Jean-Claude Bernardet, em excelente 
livro, Brasil em Tempo de Cinema (1967), escrito ainda no calor dos debates, define O Pagador de 
Promessas como uma “ilustração do reboquismo”, onde a vitória do povo, com a entrada de Zé do 
Burro, legitima a instituição católica como único caminho reconhecido pelo povo para a redenção 
social. Trata-se, apenas, de pressionar o pai para que este os ampare. O filme seria mais incisivo se 
mostrasse quão ilusória é essa “vitória”. Em ensaio escritos nos anos 80, o professor Ismail Xavier 
retoma a crítica à “solução integrativa” de O Pagador: como Zé (e o povo) não recusa a Igreja, como 
ele quer forçar a entrada, não há questionamento radical, nem há abertura para outras alternativas, 
ficando todas as tensões dissolvidas. Na organização formal da fita, haveria uma excessiva atitude de 
respeito frente ao cinema clássico: um cinema fluente, de continuidades, transparências e 
redundâncias, cujo esforço espacial é criar um continuum real. A narração clássica, não relativizando 
o “centro fixo” que organiza as ações, também não se abre para outras visões de mundo 
(antropologicamente ricas); em comparação, um filme como Barravento, (de Glauber Rocha) por 
exemplo, contestaria esse universal abstrato (a narração clássica) procurando outra expressão da 
experiência, mais autêntica porque anticolonial – um cinema como ontologia e não instrumento (da 
narrativa).

 Longe de uma atitude revisionista, acredito que décadas mais tarde alguns destes 
argumentos críticos contra o filme de Duarte e a peça de Gomes podem (e devem) ser rediscutidos, 
especialmente a acusação de “reboquismo”. A entrada da cruz na Igreja, na peça de Dias Gomes, é 
menos um símbolo da “vitória do povo” e mais uma demonstração de força, de tomada de 
consciência, que combina um senso de tragicidade (o cordeiro sacrificado) com uma explosão de 
revolta popular – o transcendental e o histórico – que dez anos antes ainda se mostrava impensável 
na dramaturgia nacional. Pode-se argumentar se o modo trágico seria o modelo ideal de retratar o 
povo e representar as lutas populares e dos conflitos de classe – esse era, aliás, um debate florescente 
nos anos 60 (e que, em alguma medida, está por trás do argumento de Bernardet), que trazia para a 
realidade brasileira a crítica à tragédia (e o projeto de reescritura desta) proposta pelo teatro 
épico-dialético do dramaturgo alemão Bertold Brecht. Mesmo assim a dramaturgia de Dias Gomes 
produzida nesse período não esmorece e continua vividamente forte e instigante: o final de O Pagador 
de Promessas, com o arrombamento da Igreja, sugere o início do texto teatral seguinte de Gomes: A 
Invasão (1960), peça sobre um grupo de desabrigados (por conta de uma enchente) que decidem 
invadir um prédio em construção. É a energia deflagrada pelas revoltas (e reformas) das bases 
populares nos anos que antecedem o Golpe que aparecem sedimentadas e deflagradas nestes 
textos.
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 Por outro lado, é preciso concordar que as opções estéticas feitas pela adaptação fílmica de 
Anselmo Duarte têm suas limitações. A cena final da invasão da Igreja ilustra uma diferença sensível 
entre a peça e o filme. Na peça, após o grupo de ‘capoeiras’ e outros populares carregarem Zé do 
Burro para dentro da Igreja, Minha Tia, a baiana que vende quitutes próximo à escadaria da Igreja, é a 
única personagem que permanece em cena. É então que “uma trovoada tremenda desaba sobre a 
peça” (tal como descreve a rubrica) – Minha Tia, assustada, se benze e solta a fala final da peça: 
“Eparrei, minha mãe” É com uma invocação das potências terríveis, da possibilidade do céu desabar 
sobre nossas cabeças (metáfora da revolução social), que a peça termina. No filme, como a 
personagem Minha Tia foi cortada, a narrativa termina com Rosa sozinha do lado de fora da Igreja, 
perdida, sem saber para onde ir ou o que fazer. Um plano de longe, que enquadra a escadaria imensa 
e a figura franzina da mulher (a sumir entre os degraus) reforça essa sensação de solidão: e agora, o 
que vai ser de Rosa? Os padrões da narrativa clássica levam o filme a dar ênfase ao drama pessoal 
de Rosa, a sua condição de ser abandonado no mundo, e perde a invocação mais trágica e 
transgressora da peça, a junção entre as forças místicas e a convulsão histórica. Essa é a limitação 
apontada por Ismail Xavier ao cinema de transparências de O Pagador, sua dificuldade em dar conta 
de outras formas da experiência que não aquelas do drama interpessoal. 

 A querela avolumada em torno da vitória de O Pagador de Promessas em Cannes, aqui apenas 
ligeiramente reconstituída, revela que esse pródigo encontro entre a moderna dramaturgia brasileira 
e a tradição do cinema industrial, embora maduro e consistente (e a prova disso é a própria 
premiação ao filme), acontece um tanto tardiamente e se dá como um choque com uma nova 
geração que então já paria seu próprio projeto de arte (e de mundo), em boa medida crítico a estas 
duas tradições: no teatro, o Arena e o Oficina acertam contas com o TBC e reescrevem o 
nacional-popular ao seu modo (pensemos na montagem de O Rei da Vela, em 1967); no cinema, o 
processo do Cinema Novo se faz como um corte radical em relação ao modelo industrial anterior, e as 
rusgas em relação ao filme O Pagador de Promessas são feridas abertas por este corte. Na mesma 
época do filme de Duarte, a geração cinemanovista também terá seu encontro com a moderna 
dramaturgia brasileira, e será através de seu maior expoente: Nelson Rodrigues. Trilhando seu próprio 
caminho, e profundamente abalado pela repercussão crítica negativa em seu próprio país (da qual 
nunca vai se recuperar por inteiro, guardando uma espécie de mágoa permanente), Anselmo Duarte 
buscaria repetir e aprofundar os feitos de O Pagador adaptando outro marco da dramaturgia 
moderna: Vereda da Salvação (1965), de Jorge de Andrade – a mesma peça que havia anunciado o 
fim oficial do TBC um ano antes. Só que os ventos haviam mudado, já se viviam os tempos de nó na 
garganta pós-1964, e o sonho de modernização da burguesia progressista, que havia parido o TBC e a 
Vera Cruz, agora mostrava sua face macabra em chave conservadora. Mesmo a empolgação inicial 
do Cinema Novo, com seus cineastas em busca de um povo (e de um cinema), sofreria logo sérios 
abalos. Em breve a terra entraria em transe e nada mais seria como antes. Mas essa já é outra história. 
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