
Humor e brutalidade em "O dia em que Dorival encarou a guarda" 

 

 "O dia em que Dorival encarou a guarda" é um curta metragem de 1986, 

momento em que a ditadura que se instaurou no país em 1964 ganhava, uma vez mais, 

uma sobre vida pouco antes da eleição democrática para presidente de 1989.  

 Em um quartel, um preso, negro, pede ao soldado para tomar banho em uma 

noite muito quente pois não está conseguindo dormir. Ouve, então, o mesmo "não 

pode" que irá ser reproduzido, nesses mesmos termos, por toda a hierarquia militar 

local, do soldado ao tenente. Em todas as situações o preso começa pedindo 

educadamente, engolindo o orgulho próprio e, depois de algumas respostas ásperas e 

padronizadas dos militares, explode encarando os responsáveis pela guarda.   

 A repetição, previsível, dessas situações em cada patamar da estrutura de 

poder local é permeada por interferências audiovisuais bem humoradas relacionadas à 

maneira como "a guarda" mata o tempo. O soldado interrompe o cabo em meio a um 

delírio em que esse pensava ser um cowboy salvando a amada, o que depois se revela 

como uma leitura de uma HQ que ele estava fazendo. O sargento é interrompido pelo 

cabo e soldado de uma conversa que estava tendo com sua esposa que o chamava para 

o samba. E o tenente, o primeiro cargo de oficial, outra escala na hierarquia militar, é 

interrompido pelo soldado, cabo e sargento do filme "sofisticado" que assistia na 

televisão. 

 Essa estrutura acaba por configurar uma espécie de conto acumulativo, 

bastante comum em histórias para crianças, em que os personagens vão se somando a 

um padrão fixo. Mas, no caso específico, esse acúmulo acontece até a mudança na 

estrutura militar que se dá no momento da passagem dos três praças para o oficial. 

Nesse ponto, o preso, Dorival, explicita o motivo real da sua revolta para o tenente: a 

"ordem" para ele não tomar banho foi dada pelo carcereiro, alguém que não pertence 

à hierarquia militar.  

 O curta desenvolve um humor de superfície que desemboca em um desfecho 

brutal, com a realização paradoxal do desejo do preso, ele, com efeito, é levado ao 

banho depois de tomar uma surra - estratégia de construção em alguma medida 

semelhante ao conhecido trabalho de Jorge Furtado "Ilha das flores". Esse efeito 

paradoxal é potencializado pela maneira como a montagem das cenas sobrepõe 

elementos de "divertimento" cultural ao vazio do tempo morto do quartel e à falta de 

sentido das "ordens que são ordens", em uma espécie de alegoria do arranjo particular 



que a ditadura militar estabeleceu com a indústria cultural por meio, muitas vezes, dos 

meios audiovisuais.  

 A televisão, central entre esses meios audiovisuais, passou a ser transmitida 

em rede nacional em 1969, momento em que o processo político e social alcançou um 

"patamar superior de barbárie", nos termos de um conhecido estudo sobre o período, 

com o Ato Institucional nº 5. Essa "integração", ou desintegração, nacional, que a 

televisão ajudou a promover, em que existe uma associação paradoxal entre 

brutalidade policial e a indústria do entretenimento, é o que parece cifrar essa trágica 

história de um negro encarcerado que, de dentro de sua cela, resolve encarar toda a 

hierarquia militar do quartel.              

  

  

 

 

 

 



Mulheres negras no audiovisual contemporâneo 

brasileiro.  

Aline Martins Juvino
1
 

 

Esta exibição aborda a temática do protagonismo feminino negro no 

audiovisual brasileiro contemporâneo, num contexto de ebulição de produções 

periféricas ou emergentes. Trazendo a discussão sobre o protagonismo de mulheres 

pretas que pensam e fazem audiovisual no Brasil, é possível pensar como a importância 

da ocupação do lugar de realização e de protagonismo nas telas nacionais contribui para 

a pluralização e desierarquização do fazer cinematográfico, assim como contribui para 

que vozes e perspectivas tradicionalmente silenciadas e desconsideradas ganhem 

visibilidade, utilizando como ferramenta a produção audiovisual. 

 

 

Fonte: FERREIRA E SOUZA (2018) 

 

O gráfico da a dimensão da discrepância que existe no meio cinematográfico 

quando o assunto é a participação de mulheres negras. O problema é mais sério quando 

é levado em conta outro elemento: Dentro dos 4% destinados à mulher negra, ainda há o 

problema na forma como esta subjetividade é retratada: Quase sempre objetificada, 
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ainda cheia dos problemas inerentes à hipersexualização do seu corpo. Na contramão 

deste problema está Yasmin Thayná com Kbela (2015). O curta apresenta  corpos 

femininos em um processo de desconstrução dos dogmas e paradigmas constituidos 

pelos ideias de beleza eurocêntricos, ao mesmo tempo em que as mulheres protagonistas 

das chocantes e alegóricas imagens produzidas pela cineasta da baixada fluminense 

também reafirmam suas belezas em outras bases, mais condizentes com suas 

ancestralidades e subjetividades.  

Ainda neste processo de autognose,de reconstrução de bases sobre as quais se 

fundam o ser feminino e negro, encontramos outro filme que narra uma verdadeira 

viagem de si a si mesmo, mas longe de ser uma obra existencialista branca.  Nome de 

batismo- Alice (2017), de Tila Chitunda, é o registro pessoal da viagem da cineasta 

recifence que procura varrer sua história familiar a contra-pelo, nadando contra a maré 

do apagamento de gerações de familiares, ao longo dos processos de fundação de nossa 

racista sociedade contemporânea.  Um filme que carrega grande e comovente carga 

afetiva e dramática, emergente das surpresas do processo de auto conhecimento e 

afirmação. A palavra-chave, força motriz da resistência e reinvenção dos dois filmes em 

questão, é afeto. Sejam as tramas afetivas familiares de Nome de Batismo-Alice, sejam 

os catarticos processos de redefinição do ser feminino negro em Kbela, as duas 

experiencias audiovisuais são formadas pelo afeto e destinadas a afetar quem as assiste. 

Estes filmes 

  

“(...) utilizam os recursos da ficção, do documentário e da 

animação para contar histórias a partir de seus lugares de fala, de suas 

vivencias e identidades raciais e de gênero. São narrativas do 

cotidiano, de rompimentos, de superação e afetos, construídas sobre o 

zelo de um fazer cinema que humaniza e plenifica as subjetividades da 

população negra.”  FERREIRA E SOUZA (2018) 

 

Lugar de fala  e afeto são conceitos centrais para pensar qualquer produção 

proveniente de novas e novos personagens na produção de arte. Deste modo, em se 

tratando da mulher negra, um nome incontronável é o de Conceição Evaristo e de sua 

escrita carregada com sua experiência. Permitindo-nos pensas em uma relação entre os 

dois filmes e a produção de Conceição, através do lugar de fala e dos afetos que 

perpaçam este corpo que é o outro do outro ( a mulher negra), as escrevivências da 



escritora se tornam video-vivências  com Yasmin Thayná e Tla Chitunda. Esta 

aproximação tem sua total dimenção nas palavras de Conceição:  

 

“Sendo  as  mulheres  negras  invisibilizadas,  não  só  pelas  

páginas  da  história  oficial  brasileira,  mas  também  pela  literatura,  

e  quando  se  tornam  objetos  da  segunda,  na  maioria  das  vezes,  

surgem  ficcionalizadas  a  partir  de  estereótipos  vários,  para  as 

escritoras  negras  cabem  vários  cuidados.  Assenhoreando-se  “da  

pena”,  objeto representativo  do  poder  falocêntrico  branco,  as  

escritoras  negras  buscam  inscrever  no corpus  literário  brasileiro  

imagens  de  uma  auto-representação.      Surge  a  fala  de  um corpo  

que  não  é  apenas  descrito,  mas  antes  de  tudo  vivido.  A  

escre(vivência)  das mulheres  negras  explicita  as  aventuras  e  as  

desventuras  de  quem  conhece  uma  dupla condição,  que  a  

sociedade  teima  em  querer  inferiorizada,  mulher  e  negra.  Na  

escrita busca-se  afirmar  a  duas  faces  da  moeda  num  um  único  

movimento,  pois  o  racismo como  lucidamente  observa  Sueli  

Carneiro,  (op.cit.  51)  “determina  a  própria  hierarquia de  gênero”  

em  sociedades  como  as  latino-americanas,  multirraciais,  

pluriculturais  e racistas.” EVARISTO, C. (2005). 
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   O cinema é um meio de reivindicação. Através dele, é possível tratar de questões com 

muito mais sensibilidade. Temáticas consideradas polêmicas e tabus são levadas ao 

cinema e, não se ausentando da crítica, comunicam, em sua maioria, empaticamente 

com o público.  

   É por essa direção que caminha o Cinema é poder! Sua intenção é levar o diálogo de 

temas que estão no centro do debate acadêmico para fora, trabalhando em conjunto com 

jovens das realidades mais diversas possíveis. O projeto propõe um trabalho que 

promova direcionar filmes capazes de gerar uma reflexão coletiva acerca de assuntos 

necessários em nosso cotidiano. Os filmes da mostra têm algo em comum: não são de 

todo explícito, sua mensagem, para ser compreendida, deve ser lida nas entrelinhas. 

Assim, é comum que tenhamos subjetividades, já que a sensibilidade a partir do cinema 

é sentida de formas diferentes. 

   No âmbito do debate sobre as mulheres, temos o filme Kbela, de  Yasmin Thayná e 

Nome de batismo – Alice, de Tila Chitunda. Kbela traz uma experiência um tanto 

quanto performática ao público. A diretora propõe uma desconstrução dos rótulos que a 

sociedade põe nas mulheres negras, focando principalmente na questão capilar, e o 

“desenbranquecimento” desses corpos . Já em Alice, a diretora retorna à Angola, terra 

dos seus familiares, em busca da origem e história do seu nome de batismo.  Em ambos, 

mulheres assumem o papel de diretoras, contam histórias que as rodeiam e buscam o 

seu lugar.  

   Já os filmes Now! de Santiago Alvarez e Aluguel de Lincoln Péricles se assemelham 

por serem filmes que, para suas determinadas épocas, destoam um pouco do esperado 

do que é “fazer cinema”, fazem críticas à sociedade em que estão inseridos e utilizam de 

marcantes recursos sonoros. No primeiro, o diretor cubano utiliza uma técnica de 

montagem de imagens que revelam sua visão anti-imperialista, denunciando também a 

segregação racial estadunidense. Em Aluguel, a crítica recai sobre situações que 

ocorrem à pessoas periféricas que têm suas vidas dificultadas pelo trabalho árduo do dia 

a dia, o caminho cansativo do transporte público super-lotado e os problemas que 

existem em suas moradias, por serem mais afastadas do centro.  

O curta “O dia em que Dorival encarou a guarda”, pertencente ao anos 80, portanto 

simultâneo à ditadura militar, retrata além da violência e truculência policial, o racismo 

https://www.google.com/search?q=kbela+yasmin+thayn%C3%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqsMiozEtPUYJw04tzKsqrCnK0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVpHspNScRIXKxOLczDyFkozEyrzDCwHyxWOJTwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjqioLnhuTiAhWBJ7kGHdZcCUsQmxMoATAaegQIDxAJ


e a banalidade do mal. Todo o curta é feito com uma boa pitada de humor, 

eufemenizando, assim, a estrutura perversa que o filme representa. 

   Borom Sarret e Les Maîtres Fous mergulham por dentro da estrutura sócio-político-

cultural de Gana e Senegal na segunda metade do século XX. Este filme de Jean Rouch, 

que até hoje é um divisor de opiniões, retrata um ritual de possessão, no qual 

trabalhadores “encarnam” os colonizadores do seu povo. Já Borom coloca em jogo a 

diferença de classe presente em sua cidade. O personagem tem sua carroça tomada 

quando desafia as fronteiras sócio-econômicas criadas naquele lugar.  

Não à toa os âmbitos sociais que a mostra abarca podem ser relacionados. Como 

realidades muitas vezes problemáticas, pode-se apostar na interseccionalidade, termo 

abordado pela socióloga contemporânea Angela Davis e explicado pelo nome do 

próprio livro em que é apresentado: Mulheres, Raça e Classe. Livro este que, em seu 

título, representa os temas que o “Cinema é Poder!” irá tratar. Logo, tratando-se de 

inerências sociais, o trabalho de discussão de realidades marginalizadas deve ser feito 

em conjunto. 

 

 

 

 

   

 

  



A laboração de um imaginário 

Paulo Maia 

 

 Elaborar uma mostra de cinema, um cine debate para ocorrer em um 

espaço formativo, é um exercício de poder, do poder definir limites para o 

imaginário estimulado e, com isso, estimular a imaginação. Imaginar, assim, 

não significará obedecer fronteiras, mas assumir uma perspectiva crítica e com 

ela frequentar qualquer imagem. Cinema é Poder! é um cineclube, uma 

pesquisa e uma extensão universitária. Em uma oficina de dois meses, este 

projeto, criado por estudantes de Letras, teve a contribuição do GEM1 para 

realizar uma ação e visitar escolas do ensino básico, promovendo discussões 

acerca do cinema e da cultura negra marginalizada em face à hegemonia. 

Foram analisados filmes e conceitos sobre o tema e definido uma curadoria, 

foram praticadas habilidades técnicas gráficas e audiovisuais para estratégias 

de divulgação, foram organizados debates para composição de uma 

metodologia. Agora, a proposta elaborada ganha seu destino e parte para 

novos ajustes com públicos diferenciados fora da universidade. 

Para Richard Sennett, “Fazer é pensar (...) o pensamento e o sentimento 

estão contidos no processo do fazer.” (p. 17) Ele defende essa ideia no livro “O 

Artífice”, do qual tiro notas que, com outras ideias sobre a técnica, de Gilbert 

Simondon, e sobre a arte técnica, de Benjamin, me ajudarão a completar este 

texto. Simondon analisa o papel simbólico atribuído aos objetos técnicos, em 

“Sobre o modo de existência dos objetos técnicos”, e Benjamin analisa o 

mecanismo da arte técnica, a estrutura ideológica do cinema como uma 

máquina criada para “as novas inervações humanas” na sociedade industrial, e 

possibilidades para uma tomada revolucionária do controle sobre o imaginário 

das massas pela apropriação da técnica e da linguagem cinematográficas por 

forças progressistas.  

Duas teses impulsionam Sennett: “todas as habilidades, até mesmo as 

mais abstratas, têm início como práticas corporais” e “o entendimento técnico 

se desenvolve através da força da imaginação.” Para o psicanalista e teórico 

norte-americano, “a primeira tese focaliza o conhecimento adquirido com a 
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mão, através do toque e do movimento. A tese sobre a imaginação começa 

explorando a linguagem que tenta direcionar e orientar a habilidade corporal. 

Essa linguagem funciona melhor quando é capaz de mostrar de maneira 

imaginosa como fazer alguma coisa. A utilização de ferramentas imperfeitas ou 

incompletas leva a imaginação a desenvolver essas capacidades necessárias 

para reparar e improvisar. As duas teses convergem no exame da maneira 

como a resistência e a ambiguidade podem aprender com essas experiências, 

em vez de opor-lhes resistência.” (p. 20-1). Com essas reflexões, analiso a 

construção de um conceito para uma mostra de cinema em um cineclube 

organizado como oficina de produção técnica e crítica do imaginário: Cinema é 

Poder! Trata-se de um imaginário elaborado para estimular a imaginação e a 

leitura autônoma de qualquer imagem.  

 

 

  

  


