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Resumo:  

Valendo-nos das considerações de Rosenstone (2001) acerca das possibilidades de 

interpretação cinematográfica da história, desenvolvemos reflexões sobre as abordagens 

tradicionais e não tradicionais da ditadura militar brasileira (1964-1985) realizadas pela 

filmografia recente, dedicando uma atenção particularizada ao que se supõe ser um filme 

histórico não tradicional: A terceira morte de Joaquim Bolívar (Flávio Cândido, 1999). 
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Abstract:  

Making use of Rosenstone (2001)’s considerations about the possibilities of cinematic 

interpretation of history, we develop reflections on the traditional and non-traditional 

approaches about the Brazilian military dictatorship (1964-1985) realized by the recent 

filmography, devoting an individualized attention to what is supposed to be a non-traditional 

historical film: Joaquim Bolívar’s third death (A terceira morte de Joaquim Bolívar, Flávio 

Cândido, 1999). 
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Nos últimos anos temos assistido a uma proliferação de filmes de longa-metragem 

que se reportam ao contexto histórico da ditadura militar no Brasil. 1 Esses filmes trabalham 

o referido período histórico através de desdobramentos temáticos diversos nos quais fazem 

referências a ações militares, movimento estudantil, censura, supressão de direitos, 

perseguição política, clandestinidade, ações da esquerda armada, prisões, tortura, exílio etc. 

Analisar essa produção cinematográfica é examinar como está sendo ressignificado o 

passado, quais questões estão sendo obliteradas, que ambiguidades e tensões perpassam a 

interpretação do processo sócio-histórico. 2

Vários desses filmes já foram objeto de análises anteriores –  Aguiar (2008); Alves 

(1996); Cunha (2006); Ferraz (2007); Leme (2008); Maestri e Serra (1997); Reis Filho et al. 

(1997); Rossini (2006); Santos (2008); Scarpelli (2008); Souza (2007); Xavier (1997) – 

com diferentes enfoques e fundamentos teóricos. Este artigo, por sua vez, busca lançar luz a 

uma obra fílmica pouco conhecida do grande público e geralmente desconsiderada pelos 

pesquisadores.  

Pautando-nos em Sorlin (1985), acreditamos que é na construção fílmica que se 

expressam as interpretações e os juízos sobre o passado e o presente. Logo, não importa 

apenas o que o filme diz, mas como diz, isto é, para nenhuma análise fílmica é suficiente a 

sumarização do enredo ou a descrição dos temas desenvolvidos nos filmes, havendo de se 

considerar a maneira pela qual a história é construída audiovisualmente. Nesse sentido, 

valendo-nos das considerações de Rosenstone (2001) acerca das possibilidades de 

interpretação cinematográfica da história, desenvolvemos reflexões sobre as abordagens 

tradicionais e não tradicionais do regime militar (1964-1985) realizadas pela filmografia 

recente, dedicando um olhar particularizado ao que se supõe ser um filme histórico não 

tradicional: A terceira morte de Joaquim Bolívar (Flávio Cândido, 1999). 

 

 

Abordagens tradicionais da ditadura militar pela filmografia recente 

A grande maioria dos longas-metragens lançados nos anos 90 e 2000 que se 

reportam ao período do regime militar enquadra-se nas modalidades tradicionais de filme 

histórico, que apresentam a “história como drama” ou a “história como documento”, para 

utilizarmos a denominação de Rosenstone (2001).  Elemento central na caracterização dos 

                                                           
 
1 Em trabalho anterior, Leme (2008), listamos 24 longas-metragens, entre ficções e 

documentários, lançados nos anos 90 e 2000, que cobrem ampla gama de matizes relacionados ao 
tema. Cabe lembrar que nos anos 80 já havia sido lançado um número significativo de filmes que 
abordavam o tema da ditadura militar e antes do término do regime ditatorial importantes obras 
teceram reflexões sobre o momento sócio-histórico coetâneo à sua produção, tais como O desafio (Paulo 
César Saraceni, 1965),  Terra em transe (Glauber Rocha, 1967) e Os Inconfidentes (Joaquim Pedro de 
Andrade, 1972). Optamos aqui por focalizar essencialmente os filmes realizados em anos recentes para 
trabalharmos com obras produzidas em condições de produção semelhantes,  no contexto pós-
Embrafilme. 

 
2 As considerações aqui tecidas guardam relação com a pesquisa em andamento, Cinema e 

sociedade: sobre a ditadura militar no Brasil, que analisa os enunciados construídos social e 
culturalmente acerca do regime militar através dos filmes lançados entre 1979 e 2009 que se reportam 
ao tema. A pesquisa conta com apoio do CNPq até março de 2010, passando a partir desta data a ter 
apoio da FAPESP. 
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filmes históricos tradicionais, segundo este autor, é a percepção de acesso à realidade que 

esses filmes proporcionam, colocando-se como uma “janela para o passado”, valendo-se 

para isso de convenções e técnicas cinematográficas que criam a ilusão de que o que está na 

tela não foi construído nem manipulado 3. Outros aspectos que se aplicam tanto ao filme 

histórico dramático de ficção quanto ao documentário em suas modalidades “convencionais”, 

podem ser mencionados, de acordo com as considerações de Rosenstone (1988, 2001), tais 

como:  a) material histórico organizado em termos de uma narrativa com começo, meio e 

fim, estabelecendo um conflito e movendo-o em direção ao clímax e ao desenlace final; b) 

história apresentada como relato de um passado simples, fechado, completado, que não 

admite controvérsias, dúvidas ou interpretações alternativas; c) visão de que a história é 

sempre progressiva, veiculando-se explícita ou implicitamente a mensagem de que as coisas 

melhoraram ou estão melhorando em comparação com o passado histórico; d) indivíduos no 

primeiro plano do processo histórico, com destaque a trajetórias de pessoas singulares ao 

invés de movimentos ou processos impessoais. Problemas e desejos pessoais assumindo o 

lugar de problemas e objetivos históricos, sociais e políticos; e) recursos do meio 

cinematográfico, como o close-up da face humana, justaposição de imagens, música e efeito 

sonoro para intensificar a personalização e a dramatização da história; f) atores ou 

testemunhas apresentando ao espectador a história enquanto experiência, vivenciada 

através de sentimentos, como triunfo, angústia, divertimento, desespero, aventura, 

sofrimento e heroísmo. 

Entre os fatores que permitem aproximar a cinematografia recente sobre a ditadura 

militar do filme histórico tradicional, conforme caracterizado por Rosenstone (1988, 2001), 

destaca-se a tendência desses filmes em focalizar a tragédia, os dramas pessoais e as 

vivências individuais em detrimento de apresentar uma proposição sobre o processo sócio-

histórico, lutas políticas e projetos para o país. Alguns filmes, notadamente Lamarca (Sérgio 

Rezende, 1994), adotam perspectiva “heroicizante” 4 o que implica em conceder primazia às 

motivações morais e a-históricas de um indivíduo excepcional, em detrimento de discutir as 

contradições sócio-históricas e a luta coletiva. Conforme explicam Bernardet e Ramos 

(1988), analisando a relação entre cinema e história em filmes que retratam a figura de 

Tiradentes, quando uma figura atinge o “status” de herói e de mito, sua dimensão histórica é 

                                                           
 
3   Faz-se referência aqui à estética do chamado “naturalismo clássico”. De acordo com 

Bernardet e Ramos (1988), a estética naturalista, característica dos filmes de Hollywood e predominante 
no cinema em geral, conduz o espectador através de um uso específico dos elementos que compõem a 
linguagem cinematográfica, por exemplo: a câmera comporta-se como o olhar humano se comportaria; 
respeita-se a noção de continuidade; a montagem é invisível; a música indica os sentimentos a serem 
mobilizados; a interpretação dos atores é “natural”, criando um efeito “ilusionista” de realidade, 
conduzindo os espectadores ao longo da narrativa que lhes é apresentada.

 
4  A opção pela construção de uma narrativa que focaliza um personagem central já evidencia 

esta perspectiva. O filme procura reconstituir eventos relacionados à biografia de Carlos Lamarca, dando 
lustre aos acontecimentos e dramas pessoais relacionados ao “herói”, apresentado como um homem 
íntegro, corajoso e tenaz que não se conforma com as injustiças do mundo. Seu nome é mesclado à 
bandeira do Brasil na introdução do filme e, ao final, sua morte é associada à de Cristo – aos trinta e 
três anos e de braços abertos. Nota-se que o enfoque prioriza os últimos meses da vida de Lamarca, 
quando ele já se encontra perseguido e encurralado pela repressão, de modo que o filme apresenta mais 
um mártir do que um herói, posto que a ênfase recai não sobre suas lutas e vitórias, mas sobre seu 
sofrimento e morte. 

 



 

 

 

  O Olho da História, n. 14, Salvador (BA), junho de 2010.                      Caroline Gomes Leme 
                                           
 
perdida para dar lugar à imagem  de modelo ideal. Nesse tipo de filme, empregando a 

terminologia de Grindon (1994), as forças pessoais ganham relevo na representação da 

causa histórica em detrimento dos fatores extrapessoais ou sociais. 

A escolha em tratar da temática que envolve a ditadura militar brasileira, as 

abordagens que enfatizam as lutas das organizações de esquerda armada contra o regime e 

as denúncias sobre a repressão e a tortura, são elementos que podem sugerir que esses 

filmes possuem uma filiação política de esquerda, mas isso não ocorre necessariamente. A 

maioria dos filmes não é politizada em sentido estrito e procura conciliar a abordagem do 

tema da ditadura militar com um cinema de caráter mais “mercadológico” no qual questões 

históricas e denúncias sociais são combinadas a uma narrativa de fácil assimilação, com 

elementos de ação e emoção que buscam atrair um público amplo e heterogêneo.  

Ao observarmos o recorte temporal promovido pelos filmes em relação ao período da 

ditadura, verificamos que a maioria dos filmes lançados em anos recentes (anos 90 e 2000) 

apresenta recorte que se volta primordialmente para os chamados “anos de chumbo” – ápice 

do recrudescimento do regime militar, que vai da instauração do Ato Institucional nº 5 em 

dezembro de 1968 até a aniquilação da chamada Guerrilha do Araguaia em 1974. 

Entendemos que esse não é um fato destituído de significação. Valendo-nos das 

considerações de Grindon (1994, p.5), consideramos que o que é deixado de lado pelo filme 

histórico pode sugerir quase tanto sobre suas implicações políticas quanto o que é 

enfatizado.  No caso desses filmes o que ocorre é que ao enfocar o período em que a 

ditadura militar está em seu ápice, eles esquivam-se de adentrar na discussão a respeito de 

como se chegou a esse regime e de como se saiu dele, elidindo os conflitos e contradições 

político-sociais existentes antes e depois dos piores anos de ditadura e, assim, negligenciam 

a compreensão do processo sócio-histórico e da posição dos agentes históricos nesse 

processo. Uma das características do filme histórico tradicional, conforme vimos em 

Rosenstone (2001), é justamente esta: a de apresentar a história como drama, numa 

narrativa fechada em si mesma que transmite de forma direta ou indireta a mensagem de 

que se naquele passado que ficou para trás os tempos eram sombrios, hoje devemos ser 

gratos por vivermos em dias sem conflitos. A percepção que prevalece para quem assiste à 

maioria desses filmes é a de que no período pré-golpe tudo era harmonia; então vieram os 

truculentos militares e impuseram um regime de opressão contra o qual a sociedade nada 

pôde fazer. Alguns jovens sonhadores e aventureiros ousaram lutar, mas foram 

massacrados. Por um processo que não se sabe muito bem como ocorreu, houve a 

“abertura” e hoje devemos agradecer por vivermos um regime democrático onde voltou a 

vigorar a harmonia. Dissemina-se uma visão simplista, que deixa de lado os conflitos e 

contradições político-sociais existentes antes e depois da ditadura. Ao se colocar o problema 

meramente como um estado de exceção instalado arbitrariamente pelos militares, elide-se a 

questão dos conflitos sociais pré-existentes e o embate de projetos políticos antagônicos que 

motivou o golpe, articulado não apenas por militares, mas também por civis. Nota-se ainda 

que esse recorte promovido pela maioria dos filmes recentes privilegia a tragédia, o enfoque 

na luta combalida, na repressão, tortura e morte; relega o momento pré-64, negligenciando 

a efervescência política e cultural; aborda a opressão e deixa obscurecidas as perspectivas 
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de transformação social e política que permeavam o período. 

Nos limites deste artigo não cabe adentrar na discussão das singularidades e vieses 

interpretativos de cada um desses filmes que certamente não podem ser nivelados. No 

entanto, em que pese os méritos individuais de alguns deles, considera-se pertinente 

aproximá-los das considerações de Rosenstone a respeito dos filmes dramáticos e 

documentários tradicionais. Para este autor, os filmes históricos tradicionais, em sua melhor 

forma, contribuem para a história ao divulgá-la a um público mais amplo, personalizando e 

emocionalizando o passado. É o que ocorre com os melhores dentre os filmes sobre a 

ditadura lançados em anos recentes, que têm seu mérito na denúncia das torturas, na 

recuperação dos fatos pretéritos, no retrato do arbítrio e da opressão que atinge toda a 

sociedade. No entanto, da mesma forma que os filmes históricos tradicionais em geral, 

“entregam o passado numa forma altamente desenvolvida, polida que serve mais para 

suprimir do que para levantar questões. Muitas vezes tais trabalhos fazem pouco mais do 

que ilustrar o familiar. Raramente eles impelem para além das fronteiras do que nós já 

sabemos” (ROSENSTONE, 2001, p.11, tradução nossa).  

Rosenstone (1988, 2001) busca, então, filmes que se diferenciem do filme histórico 

tradicional e apresentem maneiras diferentes de lidar com a história, que ofereçam um novo 

relacionamento com o mundo do passado.  É o que também buscamos aqui.  

 

 

O filme histórico não tradicional: cinema anti-ilusionista e história  

Segundo Rosenstone (1988, 2001), formas alternativas para se lidar com o passado 

no cinema podem ser encontradas em cinematografias de diversos países. Ele confere 

destaque ao chamado “Terceiro Cinema”, que diz respeito a obras fílmicas produzidas nos 

países do “Terceiro Mundo” que questionam o cinema tradicional de matriz hollywoodiana. O 

intuito deste autor, no entanto, não é analisar cinematografias específicas, mas reunir 

diversas possibilidades de filmes históricos que tenham em comum a subversão das 

convenções da narrativa histórica tradicional que apresenta a história como drama ou como 

documento. Essas produções diferenciadas, segundo ele, apresentam a “histórica como 

experimento” e formam um conjunto bastante eclético, reunindo obras analíticas, 

distanciadas, não emocionais, multicausais, surrealistas, disjuntivas, pós-modernas. A 

maioria desses filmes inclui algumas das características do filme histórico tradicional, mas ao 

mesmo tempo rompe com mais de uma das convenções dominantes. Essas obras têm em 

comum o fato de serem  “histórias que não simplesmente mostram o passado mas também 

falam sobre como e o que ele significa para o cineasta (ou para nós) hoje”. (ROSENSTONE, 

2001, p.61, tradução nossa).  

Algumas das características que perpassam os filmes históricos inovadores são: a) 

destaque à interpenetração de passado e presente; b) passado contado de forma 

autorreflexiva, em termos de sua significação para o cineasta que assume o papel de 

historiador; c) consciência de que o presente é o lugar de toda representação e 

conhecimento do passado; d) apresentação de histórias “coletivistas”; e) uso de vozes e 

imagens competitivas, história como uma série de imagens e dados disjuntivos, pastiche, 
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eventos desconectados, sincrônicos e apagáveis; f) passado contado a partir de múltiplos 

pontos de vista; g) recusa em focalizar ou sumarizar o significado dos eventos do passado, 

uso de conhecimento fragmentário ou poético; h) despreocupação em apresentar uma 

narrativa com começo, meio e fim; i) desdramatização, distanciamento brechtiano, passado 

não emocional; j) alteração e invenção de incidentes e personagens; k) despreocupação com 

a aparência do passado; l) passado abordado a partir do humor, paródia, absurdo, 

surrealismo, dadaísmo e outras atitudes irreverentes; m) mistura de elementos 

contraditórios – passado e presente, drama e documentário – e presença de anacronismo 

criativo; n) assunção da própria seletividade, parcialidade, partidarismo e caráter retórico. 5

Cabe observar que ao longo de seu texto Rosenstone (2001) abandona a 

denominação “histórica como experimento” para a compreensão dos filmes históricos não 

tradicionais e passa a adotar o rótulo “pós-moderno” para abrigar diferentes expressões 

desses filmes históricos inovadores. A respeito de tal categorização, Cristiane Nova (2009) 

tece críticas que nos parecem pertinentes. Segundo a autora, a conceituação do filme pós-

moderno apresenta-se “fluída e inconsistente”, como a própria definição de “história pós-

moderna” que designa projetos bastante diversos e torna-se objeto de muitas polêmicas. No 

que diz respeito aos filmes, ela lembra que muitos dos filmes que são enquadrados no 

discurso histórico pós-moderno, notadamente obras de Glauber Rocha mencionadas por 

Rosenstone, “encontram-se quase que completamente imersos num projeto de arte 

assumidamente modernista, o que torna ainda mais complicado compreendermos a lógica 

dessa classificação” (NOVA, 2009, p.145, grifos da autora). Sendo assim, a historiadora 

considera que o uso do termo “pós-moderno” traz, nesses casos, pouca contribuição para o 

esclarecimento teórico e epistemológico.  

Por conseguinte, adotamos a denominação “filme histórico não tradicional” que 

permite abarcar diferentes propostas de rompimento com a narrativa histórica tradicional, 

sem, contudo, equiparar propostas díspares. O que nos parece central na argumentação de 

Rosenstone (2001) é que ele demonstra que as possibilidades de inovação são múltiplas e 

que não estão condensadas em um único filme. Cada filme não tradicional explora, à sua 

maneira, novas formas de pensar sobre o passado, subvertendo o “realismo” (ou 

naturalismo) cinematográfico:  

Ao invés de abrir uma janela diretamente para o passado, ele abre uma janela para uma forma 
diferente de pensar sobre o passado. O intuito não é contar tudo, mas apontar os eventos 
passados, ou conversar sobre história, ou mostrar porque a história deve ser significativa para 
as pessoas no presente. (ROSENSTONE, 2001, p.63, tradução nossa). 

 

 São filmes que propiciam reflexões ao ir além de uma mera narrativa descritiva dos 

fatos; tecendo proposições interpretativas sobre a história. Para tal, utilizam a linguagem 

cinematográfica de uma maneira que se aproxima do “cinema anti-ilusionista”. 

 O “cinema anti-ilusionista”, de acordo com Roberto Moura (1999), é aquele que 

rompe com os paradigmas do cinema ilusionista, isto é, que questiona as convenções do 

cinema hegemônico de matriz norte-americana, designado também como cinema naturalista 

                                                           
 
5 Ver Rosenstone, 2001, p.61-64; 206-207. 
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clássico, cuja característica principal é a omissão de seu aspecto discursivo através do uso de 

técnicas que objetivam ocultar a si mesmas envolvendo o espectador numa ilusão de 

realidade. O cinema anti-ilusionista, ao contrário do cinema hegemônico, é um cinema cujos 

objetivos vão além daqueles da verossimilhança e do envolvimento do espectador, buscando 

desenvolver ideias e reflexões sobre os temas com os quais trabalha, unindo a preocupação 

estética com a preocupação sócio-cultural.  

Moura (1999) divide a “história estilística” do cinema brasileiro em duas tradições: 

aquela que se origina com Humberto Mauro e assume características do cinema ilusionista; e 

aquela que tem como matriz Mário Peixoto e abriga variadas tendências que desviam dos 

padrões ilusionistas hegemônicos. Segundo ele, grande parte dessa produção anti-ilusionista 

brasileira faz parte do que denomina “Cinema Invisível”, já que não é conhecida, estudada 

ou incorporada à “História Sagrada” do cinema brasileiro.  Se os filmes anti-ilusionistas 

produzidos no âmbito do Cinema Novo e do Cinema Marginal foram objeto de pesquisa e 

passaram a fazer parte da história do cinema brasileiro, o mesmo não ocorre com a maior 

parte da produção dos anos 70 e 80, que ficou obscurecida, fazendo parte do “Cinema 

Invisível”. E nos anos 90, após a retomada da produção cinematográfica num contexto de 

novas condições de produção pós-Embrafilme6, os filmes anti-ilusionistas simplesmente 

deixaram de existir. Nas sintetizadoras palavras de Moura: 

(...) os filmes anti-ilusionistas não ficam mais apenas invisíveis ou invisibilizados: eles foram 
absolutamente varridos do novo front de propostas. Não são mais possíveis de ser realizados, 
pois se quase tudo pode ser dito nos novos filmes brasileiros, o como ser dito é outra história; e 
uma racionalidade de mercado justifica uma consolidação episódica de um cinema de boa 
produção e “comunicativo”, o que significa na prática o primado das narrativas lineares de 
acontecimentos, do realismo psicológico, enfim, do programa empatizante do cinema 
ilusionista. (MOURA, 1999, p.194 e 195). 
 

 No entanto, após a publicação deste texto de Moura (1999), surge um filme 

“estranho”, cujo diretor, e roteirista, assume a pretensão de “retomar a linha evolutiva do 

Cinema Novo desde seu início e tentar escrever novos rumos dentro do binômio estética 

arrojada/discurso polêmico”7. O cineasta em questão é Flávio Cândido, formado em Cinema 

pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em 1985, e o seu filme – com o qual estreia na 

direção de longas-metragens e cujo roteiro foi selecionado para o 1º Laboratório de 

Roteiristas do Sundance Institute no Brasil, em 1996 – é A terceira morte de Joaquim 

                                                           
 
6  Sobre as condições de produção cinematográfica nos anos 90 e 2000; a relação entre 

cinema, Estado e mercado após a extinção da estatal Embrafilme (Empresa Brasileira de Filmes); e 
como se configuram os filmes sobre a ditadura lançados nesse contexto ver Leme (2008).  Na 
perspectiva de Moura: “Uma situação extremamente artificial organiza o Cinema Brasileiro 
contemporâneo – me parece –, falsos critérios de um falso mecenato, criam um falso modelo de filme, 
com suas regras narrativas explícitas, para um falso mercado” (MOURA, 1999, p.197 e 198). Xavier 
também aponta problemas decorrentes das condições de produção via leis de incentivo fiscal. Segundo 
ele: “O sistema atual viabiliza a produção, mas o cinema permanece na defensiva, acuado pela 
dificuldade renovada de comunicação com o público, ciente do perigo da perda de legitimidade política 
diante dos legisladores e dos diretores de marketing das empresas. Faz-se o jogo de um esvaziamento 
da política na produção e contamina-se o processo cultural de um espírito corporativo que, nessa tônica 
da convivência sem discussão, tornou difícil a formação de um cinema mais vigoroso”. (XAVIER, 2000, 
p.101).  

 
7 Ver declarações do cineasta Flávio Cândido em “Notas de produção A terceira morte de 

Joaquim Bolívar”.  
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Bolívar, filme também “invisível”, conhecido e comentado por poucos, assistido por um 

público de apenas 2.330 espectadores 8.  

 

 

A terceira morte de Joaquim Bolívar: um filme histórico não tradicional?   

A terceira morte de Joaquim Bolívar aborda o embate, prolongado por décadas, entre 

os personagens Joaquim Bolívar e Coronel Gaudêncio em torno da construção de uma usina 

hidroelétrica na fictícia cidadezinha de Burruchaga. 

A filiação do filme à vertente do Cinema Novo explicita-se não somente no nome da 

produtora responsável mas também por ser um filme que se quer “autoral” (já que Flávio 

Cândido é  diretor, roteirista e participa da produção), por sua opção por um baixo 

orçamento9 com filmagens em locações e ambientação rústica, e pela escolha de atores 

recorrentes em filmes de cineastas oriundos do movimento do Cinema Novo: Othon Bastos, 

de Deus e o diabo na terra do sol (Glauber Rocha, 1964), O dragão da maldade contra o 

santo guerreiro (Glauber Rocha, 1969), Os deuses e os mortos (Ruy Guerra, 1970) e São 

Bernardo (Leon Hirszman, 1973); e Antonio Pitanga, de Barravento (Glauber Rocha, 1962), 

Ganga Zumba (Cacá Diegues, 1963) e A Idade da Terra (Glauber Rocha, 1980).  

Em A terceira morte de Joaquim Bolívar, Othon Bastos interpreta Coronel Gaudêncio, 

o grande antagonista de Joaquim Bolívar (Sérgio Siviero), e Antônio Pitanga é Seu 

Timóteo/Pai Jacó que ao encontrar Joaquim na estrada, o abriga em sua casa e, num ritual 

umbandista, revela-lhe que terá três vidas. Se o personagem Coronel Gaudêncio permite 

identificar o filme à primeira fase do Cinema Novo, de temática rural, preocupada em lançar 

luz ao miserabilismo, à opressão e à exploração do campesinato; o personagem Pai Jacó 

remete aos filmes de Nelson Pereira dos Santos nos anos 70, que se despem da visão 

“intelectualista” e valorizam a cultura popular brasileira, com destaque para as religiões afro-

brasileiras 10. Assim, A terceira morte de Joaquim Bolívar não se filia somente a uma “fase” 

do Cinema Novo (e nem mesmo ao “movimento” do Cinema Novo, o qual teria se encerrado 

no início dos anos 70), mas pretende agregar contribuições de toda a “linha evolutiva” do 

Cinema Novo – conforme declarou o cineasta. As principais referências de Flávio Cândido, 

segundo suas declarações11, são Alex Vianny, Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha, 

sendo que este último inclusive faz parte da diegese do filme 12.  

                                                           
 
8  Filme produzido em 1999 e lançado em 2000, de acordo com a Ancine. Dados de público 

disponíveis em: “Filmes Nacionais lançados entre 1995  e 2004 por ano e por público”. 
 
9  R$ 850 mil, de acordo com o site Meu Cinema Brasileiro. Segundo a Ancine, foi autorizado 

para captação de recursos via leis de incentivo o valor de R$ 742.330,18, sendo captado entre 1996 e 
1999 o total de R$ 504.476,18. 

 
10  Referimo-nos aqui essencialmente a O amuleto de Ogum (Nelson Pereira dos Santos, 1974) 

e Tenda dos Milagres (Nelson Pereira dos Santos, 1977). Cf. Johnson, Randal & Stam, Robert, 1995. 
 
11  Ver Flávio Cândido em “Notas de produção A terceira morte de Joaquim Bolívar”. op.cit. 
 
12  Em A terceira morte de Joaquim Bolívar o ator Sérgio Santeiro representa o cineasta Glauber 

Rocha, assim nomeado no filme, que chega a Burruchaga com sua equipe para realizar filmagens. 
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 O principal elemento de identificação de A terceira morte com o Cinema Novo parece 

ser, contudo, a narrativa alegórica.  

Segundo Stam, Vieira e Xavier (1995):  

O Cinema Novo tem sido implacavelmente alegórico desde seus primeiros filmes no início dos 
anos 60 no sentido de que tem sempre favorecido o tratamento fílmico de situações 
microcósmicas que evocam o Brasil como um todo, desenvolvendo um discurso fragmentário 
para insinuar mensagens políticas codificadas. (STAM; VIEIRA; XAVIER, 1995, p.419, tradução 
nossa). 

 

E, de acordo com esses autores, essa tendência alegórica teve prolongamentos nas 

décadas subsequentes, exacerbando-se no auge da repressão política no início dos anos 70 e 

acompanhando os cineastas veteranos do Cinema Novo ao longo das décadas de 70 e 80 na 

produção de obras com visões globalizantes sobre a sociedade brasileira.  

É esta matriz alegórica que A terceira morte intenta resgatar, buscando abarcar 35 

anos de história do Brasil através do embate ideológico entre o barbeiro comunista Joaquim 

Bolívar e Coronel Gaudêncio – figuras que sintetizam a esquerda e a direita, enquanto o 

microcosmo Burruchaga é metáfora do Brasil. 

O mandonismo local é representado pela figura de Coronel Gaudêncio que se coloca 

como dono da cidade e tem jagunços a seu serviço para manter sob seu jugo a humilde 

população da cidade. A grilagem de terras é abordada através do mesmo personagem que 

falsifica escrituras para se apossar de terras. A intimidade entre a direita brasileira e os 

norte-americanos é referida através da ligação entre Gaudêncio e o engenheiro Michael 

Phillip (Grainger Hines) que articulam um esquema para Gaudêncio ser beneficiado com a 

desapropriação das terras para construção da usina hidroelétrica, da empresa de energia 

Light. A corrupção dos administradores do país é aludida através do personagem Junqueira 

que é ligado ao Ministério e nunca aparece, sendo repetidas vezes mencionado por 

Gaudêncio durante a articulação de seu esquema. Os liames entre o arcaico e o moderno, 

que caracterizam o Brasil, são simbolizados, por exemplo, no imbricamento entre a 

“modernidade” trazida pela televisão e a perenidade das relações coronelistas – os 

moradores assistem na praça à única televisão da cidade (além daquela que o coronel tem 

em sua residência) que é desligada arbitrariamente pelos jagunços do coronel às 22hs, sob 

protesto das donas de casa que querem assistir ao final da novela. O filme aborda também a 

omissão da igreja frente às arbitrariedades de Gaudêncio e evidencia a negligência dos 

políticos brasileiros, posto que o governador do estado se exime de visitar Burruchaga 

mesmo após as denúncias de Bolívar em relação às manobras do coronel. Seu enfoque 

principal, no entanto, é a trajetória da esquerda em três momentos: 1964; 1979; e a 

contemporaneidade, nos anos 90. 

A “primeira vida” de Joaquim Bolívar se passa nos meses que antecederam o golpe 

de 1º de abril de 1964. Neste período, ele acompanha pelo rádio os discursos de João 

Goulart mobilizando a população em torno das reformas de base. Valendo-se do ofício de 

barbeiro, conversa com a população de Burruchaga, buscando conscientizar e mobilizar o 

povo para lutar pela cidade contra as manobras de Gaudêncio. O momento é de 

efervescência política que culmina com o célebre Comício da Central, promovido por João 

Goulart em 13 de março de 1964, no qual se reuniram mais de 350 mil pessoas numa 

 



 

 

 

  O Olho da História, n. 14, Salvador (BA), junho de 2010.                      Caroline Gomes Leme 
                                           
 
inflamada defesa das reformas de base. Empolgado com os horizontes de transformação 

social, Joaquim Bolívar vê nesse acontecimento um divisor de águas: “Hoje nós vamos 

escrever a história de um novo Brasil, você vai ver. Dia 13 de março ainda vai ser feriado 

nacional, o dia do Comício da Central!”.  

Joaquim busca o apoio do governador do estado contra o golpe, imobiliário, de 

Gaudêncio. No entanto, a promessa do governador de visitar Burruchaga não se concretiza, 

a espera é inglória e Joaquim começa a pensar em agir, sem depender do governador. Seu 

amigo Adamastor (Jonas Bloch) o aconselha a não ter atitudes precipitadas,  recomendando-

lhe prudência. Na sequência, Joaquim, de arma em punho, fica frente a frente com os 

jagunços do Coronel Gaudêncio, mas o enfrentamento não se dá e ele continua buscando o 

apoio do governador. Joaquim vislumbra a transformação social  para  “escrever a história de 

um novo Brasil”, mas, para defender a cidade, fica na dependência do governador do estado 

e não enfrenta o coronel. Esse argumento que perpassa o filme parece remeter à tão 

criticada letargia do PCB (Partido Comunista Brasileiro), que optou por esperar as decisões 

de João Goulart ao invés de se articular para enfrentar o golpe de direita que se anunciava. 

Conforme diálogo entre Joaquim e um deputado, havia naquele momento um grande risco 

de golpe militar... – ou de uma revolução popular, nas palavras de Bolívar. Assim, pode-se 

entender que a proposição que o filme apresenta alinha-se àquela das organizações de 

esquerda que surgiram no pós-64, qual seja, a de crítica ao “imobilismo”, ao “reformismo” e 

ao “pacifismo” do PCB que teria acompanhado a inércia de João Goulart, num momento em 

que seria importante o enfrentamento. 13

Deflagrado o golpe, Joaquim é assassinado por ordem do Coronel. Após quinze anos, 

Joaquim ressurge em sua segunda vida, na mesma cidade de Burruchaga, que continua sob 

ameaça de ser dinamitada para a construção da usina hidroelétrica. Ele tenta organizar uma 

comissão de moradores para falar com o atual governador que é do MDB (Movimento 

Democrático Brasileiro), único partido legalizado na oposição ao regime militar.  

O ano é 1979, quando as organizações de esquerda armada já haviam sido 

massacradas e os remanescentes conformavam-se com uma saída negociada. A esquerda 

trocava a revolução pela reforma e sua luta se convertia nas reivindicações pela Anistia. Este 

novo momento é retratado pelo filme num diálogo entre Joaquim e sua mãe (Maria Lúcia 

Dahl). Esta, ao contrário dos pais de militantes representados em outros filmes recentes, é 

politizada, tem contatos com o Comitê Central do Partido Comunista e tinha estado exilada. 

Na “primeira vida” de Joaquim, no momento pré-golpe, ela estava engajada na luta do filho, 

mas nesta nova conjuntura ela se mostra descrente em relação à mobilização coletiva, 

                                                           
 
13 A interpretação do historiador de esquerda Jacob Gorender (1987) é a de que o grande erro 

dos partidos e organizações de esquerda foi ter optado pela luta armada em condições não propícias. 
Para ele, houve uma “violência retardada” visto que nas condições históricas de 1964, que 
determinavam a necessidade de enfrentamento armado contra o golpe, esse enfrentamento não houve, 
vindo a ocorrer com atraso, após o recrudescimento do regime, em circunstâncias nas quais o adversário 
já tinha pleno domínio do Estado e havia aniquilado os movimentos de massa organizados. E, assim, a 
esquerda cada vez mais distanciada das massas travou uma luta na qual sua derrota foi inevitável. Essa 
interpretação não é consenso entre pesquisadores da conjuntura que envolve o golpe e a posterior 
atuação das esquerdas armadas, no entanto, é importante mencioná-la já que parece convergir com a 
crítica proposta pelo filme ao imobilismo do PCB, representado por Bolívar. 
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aconselhando Joaquim a desistir da luta, que julga uma causa perdida: “Você tem é que 

retomar a sua vida, Quinzinho. Tá todo mundo tão animado com a Anistia, os novos 

tempos...”. Essa é a postura também de seu amigo Adamastor que alerta: “Ninguém tá 

interessado em salvar Burruchaga, só você”.  

Nesta nova conjuntura, o Coronel Gaudêncio também se mostra aberto à conciliação, 

oferecendo a Joaquim um emprego no Ministério. Mas o comunista não abandona seus 

ideais, não aceita negociação, e, isolado, procura a morte, numa atitude voluntarista, sendo 

explodido junto com a cidade.  

Joaquim ressurge depois, já nos anos 90. Está casado e é o engenheiro responsável 

pela construção da usina hidroelétrica. Gaudêncio agora utiliza ilegalmente para a criação de 

gado uma vasta área de terras de preservação ambiental que o Estado pretende abarcar com 

a usina sem, evidentemente,  pagar indenização. Os antagonistas se conciliam a partir da 

aceitação de Joaquim em modificar o projeto de construção da usina para favorecer 

Gaudêncio.  

As falas de Joaquim para seu amigo Adamastor explicitam a nova configuração: 

Nós temos que ser pragmáticos, objetivos, você me entende, né? Além do mais o coronel é 
amigo de muita gente lá em Brasília, inclusive do ministro, Dr. Junqueira; não podemos agredir 
os fatos, não é? Eu resolvi reavaliar meu projeto da usina hidroelétrica. [...] Nossa luta mudou 
de cara, companheiro. Hoje ideologia não é o mais importante não, o mais importante é o 
emprego [...] minha bandeira agora é a sobrevivência.  
 

Assim, a terceira morte de Joaquim Bolívar é moral; representa a morte dos ideais 

de uma esquerda que foi cooptada pelo neoliberalismo.  

Diversos fatores permitem distinguir A terceira morte de Joaquim Bolívar da maioria 

dos filmes que se reportam ao tema da ditadura militar no Brasil.  

Ao invés de narrar situações históricas facilmente exploráveis do ponto de vista 

dramático, com elementos de ação e emoção, como as circunstâncias que envolvem as ações 

da guerrilha urbana e a repressão sobre ela, A terceira morte volta-se para uma tentativa de 

compreensão do processo histórico e – ainda que acabe incorrendo em simplificações de 

análise – faz a ponte entre passado e presente; procura resgatar uma tradição 

cinematográfica que não busca simplesmente descrever ou dramatizar eventos do passado, 

mas problematizá-los, refletindo sobre o presente. Neste sentido, não apresenta fatos 

históricos de maneira estrita, mas coloca problemas históricos. 

Rosenstone (2001, p.8) observa que os filmes históricos diferenciados inquirem o 

passado a partir de questões que são semelhantes àquelas dos historiadores: “como nós 

(este estado, esta região, este povo, este gênero) chegamos onde estamos, e o que significa 

estar aqui?” (ROSENSTONE, 2001, p.63, tradução nossa). A terceira morte parece nortear-se 

por esse tipo de questão, numa “busca de origens” – para utilizar a expressão de Grindon 

(1994, p.3) – , buscando desvendar o processo que levou à perda dos ideais; ao mesmo 

tempo em que carrega em si certa nostalgia com relação ao tempo de luta. Seu mérito 

parece ser o de mostrar que os acontecimentos históricos não se dão por acaso, como 

eventualidades, mas fazem parte de um processo que envolve contradições sociais e 

decisões políticas. Assim, sua interpretação defende que a morte da utopia não surgiu nos 
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anos 90, mas começou a ser gestada lá atrás, na abertura “lenta, gradual e segura” que 

propiciou uma transição conciliada.14  

O tratamento do processo histórico que envolve a ditadura militar brasileira  pelo 

filme em questão se faz violando as convenções do filme histórico tradicional: rompe com as 

noções de verossimilhança, a começar pelo tema central das três vidas do personagem 

Joaquim Bolívar e pelo fato dos personagens não envelhecerem (embora o Coronel 

demonstre ter ciência do que ocorreu nas “vidas anteriores”15); não há preocupação em 

construir explicações causais para o comportamento dos personagens (não sabemos, por 

exemplo, porque Joaquim Bolívar, um rapaz de boa educação, veio do Rio de Janeiro para 

ser barbeiro numa cidadezinha decadente); as expressões faciais exageradas dos atores em 

diversas cenas também rompem com o naturalismo ao mesmo tempo em que contribuem 

para o efeito de humor que perpassa o filme – humor enquanto recurso crítico já assumido 

pela “linha evolutiva do Cinema Novo” a partir de Macunaíma (Joaquim Pedro de Andrade, 

1969). Ademais, há cenas em que os personagens se dirigem para a câmera, sugerindo 

endereçamento ao espectador, como nas cenas finais em que Adamastor diz a Bolívar: “e a 

sua consciência como é que fica?”. 

É importante observar que as inovações estilísticas se dão notadamente a partir da 

segunda fase do filme, na “segunda vida” de Bolívar, que é quando entra em cena o 

personagem Glauber Rocha. Enquanto a primeira fase é marcada por uma linguagem mais 

tradicional – exceto por exageros na interpretação dos atores; tomadas de câmera de dentro 

do cofre de Gaudêncio; alguns cortes bruscos e inserção de imagens documentais que se 

mesclam à diegese – , na segunda fase o filme assume um ar “tropicalista” explicitado no 

subtítulo que a introduz: “Quinze anos depois ou Chicletes com Bananas”, num intuito de 

síntese caótica entre elementos arcaicos e modernos, nacionais e  estrangeiros,  rurais  e  

urbanos, com apelo ao grotesco e ao kitsch. Marcam esta fase a utilização de montagem 

rápida e truncada; as repetições de imagens e frases sugerindo a permanência de situações 

e o jogo com a temporalidade. Além disso, inserem-se imagens retóricas que são ao mesmo 

tempo diegéticas e não diegéticas – três cenas em tons de sépia simbolizam a luta; a 

impotência e a morte dos ideais: Bolívar atira; Bolívar tenta atirar e a arma não funciona; 

Bolívar mata Glauber, quando este fazia discurso sobre a ausência de projeto político por 

parte da esquerda no limiar dos anos 80.  

Este filme distancia-se do filme histórico tradicional também por adotar uma 

perspectiva de causalidade histórica supraindividual. Ainda que o nome do personagem 
                                                           

 
14  Muitos autores ressaltam a característica de “conciliação conservadora” que perpassou a 

transição do regime ditatorial ao regime democrático. O sociólogo Florestan Fernandes (1986) é um dos 
autores que apresenta posição bastante contundente na denúncia do “mudancismo de superfície” que 
caracterizou a chegada da chamada “Nova República”. Alguns fatos podem ser mencionados: a 
liberalização política foi idealizada pelos dirigentes autoritários; após a instauração do novo regime 
houve conservação de membros (civis e militares) em posições estratégicas de poder; não houve 
punição para os crimes da ditadura; e mantiveram-se as tendências de concentração de poder e de 
renda. Assim, a cena em que o filme coloca na televisão o pronunciamento do presidente Figueiredo 
afirmando que promulgará a lei de anistia, mas que “o  ideário da Revolução de 1964, que nos ensinou 
durante os últimos 15 anos, continuará vivo através das gerações” não nos parece gratuita.  

 
15 A exemplo, na segunda fase, Gaudêncio diz estar aguardando há quinze anos o dinheiro das 

desapropriações, e, na terceira fase, ele começa a narrar para Joaquim a história de Burruchaga. 
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central possa conter em si certa “heroicidade” – visto que seu sobrenome pode remeter a 

Simon Bolívar, “O Libertador da América”, e seu prenome pode ser associado a Joaquim José 

da Silva Xavier, Tiradentes, “O mártir da Independência” – o personagem Joaquim Bolívar 

não é construído como um herói cujas ações conduzem a história. Ao contrário, ele é 

atropelado pelas circunstâncias históricas, mesmo que suas ações tentem alterar o curso da 

história, sendo essa perspectiva explicitada através da célebre frase de Karl Marx que serve 

de epígrafe ao filme: “Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como 

querem...”. 

Soma-se a isso, o fato do âmbito privado ser pouco desenvolvido e haver uma 

ausência de densidade psicológica na concepção dos personagens, que são construídos como 

personagens-tipo, metáforas de sujeitos históricos coletivos: a esquerda, a oligarquia, o 

capital internacional, o povo... As figuras de gênero que Grindon (1994) destaca como 

recorrentes no filme de ficção histórico – o “romance” e o “espetáculo”, elementos de 

representação da experiência pessoal e da vida pública, respectivamente –   também 

assumem sentido alegórico neste filme. Na primeira vida de Joaquim há um incipiente 

romance entre ele e Vilma – mulher negra, trabalhadora, neta de Seu Timóteo/Pai Jacó – 

simbolizando a união da esquerda com o povo na conjuntura pré-1964, ao que o coronel se 

opõe tecendo comentários racistas. Na segunda vida, a mãe de Joaquim quer que ele desista 

da política e retome sua vida pessoal, lembrando-lhe de Isadora, provavelmente a namorada 

que deixou no Rio de Janeiro, mas ele não demonstra interesse e coloca seus objetivos 

políticos em primeiro plano. Na terceira vida ele está casado com Isadora, mas tira a aliança 

quando não está com ela, o que sugere infidelidade, em convergência com a falência de seus 

princípios. No que tange aos elementos de experiência coletiva, de ritual público, pode-se 

observar que na primeira fase há aglomerações públicas, destacando-se a cena em que o 

povo de Burruchaga reivindica seus direitos à porta da casa do Coronel; na segunda fase, o 

povo está indo embora da cidade e Joaquim fica sozinho em sua luta; e na terceira e última 

fase não há cenas de coletividade, evidenciando o individualismo, a situação de “cada um 

por si”.  

Para Rosenstone (2001, p.238), os melhores filmes históricos são aqueles que 

conseguem:  

1-) Mostrar não apenas o que aconteceu no passado mas como o que aconteceu significa para 
nós. 2-) Interrogar o passado em consideração do presente. Lembrar que os historiadores estão 
trabalhando para os vivos não para os mortos. 3-) Criar um mundo histórico complexo o 
suficiente de modo que ele transborde com significado; de modo que seus significados sejam 
sempre múltiplos; de modo que seus significados não possam ser contidos ou facilmente 
expressados em palavras. (ROSENSTONE, 2001, p.238, tradução nossa). 
 

 O problema de A terceira morte de Joaquim Bolívar é quando incorre em 

redundância, explicitando-se de maneira recorrente e enfática, não se valendo de sutileza e 

não deixando espaço para inferências. Nesses momentos, expõe-se demais e torna patente 

as simplificações de sua interpretação histórica, ao mesmo tempo em que a insistência na 

defesa de seu argumento por vezes o prejudica no alcance de resoluções estéticas mais 

refinadas.  

No entanto, se o filme permite julgá-lo menor do que suas pretensões, pode-se 
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afirmar que A terceira morte cumpre com os “requisitos” de um filme histórico não 

tradicional não apenas pelo uso de recursos estilísticos que rompem com o naturalismo 

clássico, mas pela sua explícita intenção de não meramente entreter, mas de buscar 

compreender o legado do passado e o processo sócio-histórico que levou à atual conjuntura 

social e política; de não meramente descrever os fatos pretéritos à maneira de “abrir uma 

janela” para o passado e apresentá-lo de modo “realista”, mas, ao contrário, construir uma 

narrativa alegórica para colocar em pauta uma interpretação do passado que assume uma 

perspectiva política, ao invés de se colocar como uma descrição “neutra” e isenta; de não 

apresentar o passado fechado em si mesmo, mas com implicações para o presente; de não 

apresentar o presente como a superação das agruras do passado, mas como uma situação 

também ou mais problemática e contraditória.   

A terceira morte de Joaquim Bolívar é de certa forma um filme anacrônico: por 

retomar interpretações totalizantes numa época de fragmentação; por valer-se de linguagem 

não naturalista num contexto em que impera o cinema de mercado; por assumir posição 

política numa conjuntura de relativismos e fim das utopias. Seu maior mérito é justamente o 

de “nadar contra a corrente”. 

Precisamos de mais filmes que ousem o mesmo, pois ainda carecemos de filmes que 

abordem o período da ditadura militar de formas alternativas, não tradicionais, que 

recuperem o ânimo do cinema anti-ilusionista; que proponham interpretações sobre a 

história e não se contentem em expor e descrever situações contingentes, mas fustiguem 

reflexões mais amplas e profundas sobre o processo histórico e a realidade social do Brasil. 
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