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Introdução 

 
Isolamento, solidão, afastamento e exclusão, este são com certeza sentimentos que 

invadem o espirito daqueles que assistem o filme “Branco sai, preto fica”. 

Em nosso trabalho, proposto na disciplina, buscaremos esclarecer o porquê destes 

sentimentos e o quanto este filme dialoga com a temática aqui discutida, etnia. 

Antes disso, nos atentaremos a traçar um breve histórico acerca de nosso tema, a questão da 

Etnia. 

Discutiremos a atual situação da população negra no Brasil, usaremos como base para 

esta reflexão o filme acima citado, bem como argumentos de autores que julgamos importantes 

no debate a respeito da questão que envolve direito a cidadania, que abarca em seu significado 

(ou deveria abarcar) uma gama de outros direitos, desses, os principias que aqui serão 

levantados são: direito a cidade, igualdade entre as etnias e igualdade de voz e voto (isonomia). 

Quanto se pretende falar da questão do negro no Brasil, infelizmente o que vem à 

cabeça é um triste contexto marcado por maus tratos, subjugamento e cativeiro.  

É notório para grande maioria das pessoas que a história do negro no Brasil é traçada 

por um caminho de sangue e genocídio, não é necessário ler livros sobre a história do pais para 

saber como os negros foram tratados em terras Braslis. De meados de 15000 aos dias atuais a 

população negra tem seu lugar marcado na história, este lugar não foi escolhido pela população 

afrodescendente e nem muito menos ela (pop. negra) foi consultada a respeito do status que 

recebeu desde os primórdios da história. 

Ao consultar o “celebre” de Gilberto Freyre Casa Grande e Senzala logo nas primeiras 

páginas se tem a noção da visão a respeito do negro(a) no Brasil, esta visão romanceada no livro 

de Freyre mesmo tentado “exaltar” a imagem no negro, da a ele, o negro(a),  um papel triste e 
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carregado de submissão, sofrimento e maus tratos. É o retrato do sofrimento causado pela 

escravidão, e tal como disse Freyre “de forma lúbrica e adocicada’, se as páginas escritas por 

Freyre podem ser consideras um avanço para o período em questão (dátada de 1930), pois tenta 

evidenciar o “valor” da população negra, imagine o que ocorria de fato nas Casas grades e 

Senzalas espalhadas pelo Brasil?! Dizimação, estupros e assassinatos diários era o que ocorria. 

Mas uma questão pode ser levantada neste ponto, a dizimação, os maus tratos e o preconceito 

acabaram? A resposta está nas estatísticas que revelam o quanto o genocídio não acabou.  

No estudo realizado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa econômicas aplicadas, intitulado 

com atlas da violência 2016, deixa evidente por meios de dados que, a população que sofre 

diretamente os efeitos deletérios da escravidão e desprezo do Estado brasileiro tem um perfil, e 

infelizmente este perfil é: homem jovem de 15-29 anos, negro e residente da periferia. 

 

“No que se refere à letalidade de afrodescendentes, não deixa de ser intrigante 

o aumento de 18,2% na taxa de homicídio de negros entre 2004 e 2014, ao 

mesmo tempo que o mesmo indicador associado a não negros diminuiu 14,6%. 

Com isso, observou-se um acirramento da diferença de letalidade entre negros 

e não negros na última década. Se no Brasil, em média, para cada não negro 

morto, 2,4 indivíduos com cor preta ou parda sofrem homicídio, no nível das 

unidades federativas muitas vezes a questão da violência por raça toma 

proporções inacreditáveis. Por exemplo, em 2014, ao mesmo tempo em que 

Alagoas era a segunda Unidade Federativa com menor taxa de homicídio de 

não negros (7,8 por 100 mil indivíduos não negros), era também a Unidade 

Federativa com maior taxa de homicídio de negros (82,5), o que implica dizer 

que justo na terra de Zumbi dos Palmares, para cada não negro assassinado, 

outros 10,6 negros eram mortos, em 2014”. (Mapa da violência Ipea)  

 

Notem que não por acaso os dados retratados acima são intrigantes... na terra onde a 

resistência à escravidão deixou um de suas principais marcas: o quilombo dos palmares. 

Símbolo da resistência dos negros até então escravizados, este mesmo lugar, temos o triste 

retrato da rela situação do negro, que ao olhar para outras regiões, estados e cidades do Brasil 

observar-se-á a mesma situação de extermínio da população negra.  

 

Contextualização histórica 

 

Mas para além da escravidão, que logrou sucesso por mais de 388 anos, em meados de 

1850 observa-se uma tentativa de mudança do status econômico no Brasil, impulsionado pelas 

mudanças geradas pelas transformações do modelo de produção da Europa, principalmente na 

Inglaterra, que passou a pressionar e proibir o tráfico negreiro, 1850 é lançada a lei Eusébio de 

Queiros, que proibia o tráfico negreiro para as Américas, 1871 é instituída a lei do ventre livre, a 

qual colocava que todos os filhos de pessoas escravizadas nascidas a partir daquela data não 

seriam mais escravos, posteriormente, em 1885 foi sancionada a lei dos sexagenários, que 
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“libertava” os indivíduos com mais de sessenta anos de idade, neste ponto é necessário abrir 

parênteses, haja visto que, neste período ocorreu um dos muitos momentos vergonhosos da 

história brasileira, trata-se da corrida dos escravocratas aos cartórios de nascimento, 

modificavam as datas de nascimentos dos negros nascidos naquele período para que o cativo 

permanecesse escravo. Ademais, neste período o contrabando de pessoas escravizadas se 

constituiu como fonte de lucros vultosos. Há relatos de que pessoas negras visivelmente idosas 

com data de nascimento que dizia ter 20 ou trinta anos e no caso das crianças ainda bebês com 

registro de nascimento que lhes davam dois ou três anos de vida. 

Em 1888 a monarca, Princesa Isabel de Bragança, ocupando o lugar de seu pai, que 

conforme Laurentino Gomes em sua obra 1889, era um exímio viajante, promulga a “Lei 

Áurea” (8 de maio de 1888) e chega-se então ao “fim da escravidão” - não nos  ateremos aqui 

aos antecedentes que levaram à promulgação da lei pois o proposito aqui colocado é o 

levantamento resumido da real situação da população negra no decorrer da histórica deste país 

com a finalidade de refletir o atual momento desta população, tendo como principal norte o 

filme “"Branco sai, preto fica"”. 

Em 1889, portanto logo após a abolição da escravidão, temos a formação da república 

do Brasil, mas tais acontecimentos não resultaram em melhora da situação dos indivíduos recém 

libertos do cativeiro, de acordo com o especialista em história do Brasil, Oliveira Lima a 

abolição resgatou um grande erro do período da independência do Brasil (1822), que libertava 

politicamente os brancos sem libertar socialmente os negros.  

Mas para onde foram os mais de 700 mil negros e negras saídos dos cativeiros e 

grilhões da injustiça?  O trecho do livro de Laurentino Gomes evidencia bem esta situação 

 

“No Brasil não houve nada parecido com o Freedmens Bureau 

americano, instituição criada para dar apoio aos escravos libertos após 

a guerra da sessão, aqui os indivíduos foram entregues à própria 

sorte” (GOMES, 1889). 

 

Ou seja, a Lei Áurea aboliu a escravidão mas não o legado que a mesma deixou. Restou 

à população negra ocupar os quilombos, comunidades existentes desde o período da escravidão, 

o local era habitado por negros rebelados que não aceitavam a situação de cativeiro, tal como 

supra citado, o quilombo Zumbi dos Palmares localizado na serra da Barriga, atual município de 

União dos Palmares estado de Alagoas é com certeza o grande marco deste movimento de não 

aceitação da situação de cativeiro, mas há quilombos em todos os estado brasileiros que até os 

dias atuais são lugar onde vivem os descendentes que, buscam preservar as memórias da etnia 

negra, sua identidade e cultura. Além do quilombos os centros urbanos, que até aquele momento 

não eram tão cobiçados pela elite dominante, também se configura como um local para onde os 

negros migraram, mas foi por pouco tempo, no início do século XX a política de urbanização e 
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higienização das cidades tratou de expulsar os negros que habitavam em cortiços, um caso 

emblemático deste período é o cortiço “Cabeça de Porco” no Rio de Janeiro, habitado por 

centenas de famílias, ele foi um símbolo deste período pós abolição. 

As primeiras décadas do século XX são crucias para a triste consolidação da história 

dos negros no Brasil, após a política sanitarista dos centros urbanos e por consequência o fim 

dos cortiços a população negra migrou para as margens das cidades, mais precisamente para 

encostas e morros, dando origem às favelas, que leva este nome pois naqueles locais havia uma 

planta chamada “favela”. 

Durante a década de 1930, o país iniciava sua industrialização e, ao mesmo tempo, seus 

intelectuais debatiam em torno da definição de uma identidade nacional. Havia uma 

interpretação que ganhou força no meio intelectual brasileiro, que apontava a ideia de que o 

Brasil era uma sociedade sem ‘linha de cor’, em outras palavras, um Brasil de democracia 

racial. 

No contexto dos anos 60 e 70, a ditadura militar suprimiu muitas formas de liberdade 

intelectual e atividade política, dificultando a organização dos movimentos sociais e, entre eles, 

do movimento negro. Mesmo assim, no final dos anos 70 uma variedade de movimentos sociais 

começou a se reorganizar, buscando melhorar as condições sociais do país, entre eles grupos 

referidos genericamente como Movimento Negro. 

Em 1985 foi eleito primeiro governo civil indiretamente. Os anos 80 foram marcados 

por importantes avanços, em termos de democratização política, culminando com a 

promulgação de uma nova Constituição em 1988. Neste período, estudiosos começaram, mais 

uma vez, a examinar a “questão racial”, contribuindo para a construção de uma rede composta 

por intelectuais, ativistas e agências de cooperação internacional que favoreceram a inserção da 

questão racial na agenda pública nacional, criando agências específicas para cuidar da cultura 

negra, da situação dos descendentes dos antigos escravos e da legislação antirracista. 

Foi durante a década de 90, que alguns intelectuais passaram a observar a necessidade 

de ampliar os estudos pós-abolição, tentando mensurar de modo mais sistemático e preciso as 

desigualdades a que os negros estavam submetidos em nosso país, além de assumirem uma 

posição contra isso, sugerindo medidas necessárias para diminuir as distâncias sociais entre 

negros e brancos (SILVÉRIO, 2002). 

As movimentações e ações culminaram na promoção de ações afirmativas para 

promoção da igualdade racial. O termo ação afirmativa foi utilizado pela primeira vez nos 

Estados Unidos, na década de 60 do século XX, para se referir a políticas do governo para 

combater as diferenças entre brancos e negros. Antes mesmo da expressão, as ações afirmativas 

já eram pauta de reivindicação do movimento negro no mundo todo, além de outros grupos 

discriminados, como árabes, palestinos, kurdos, entre outros oprimidos (2016). 



nº15 
nov-maio  

2017 

 

5 

Do período da escravidão até os dias atuais, a perversidade da discriminação racial se 

manifesta negativamente nas condições psicológicas, morais e materiais da população negra. 

Nesse sentido, é criada em 2003 pela Medida Provisória n° 111, de 21 de março, convertida na 

Lei nº 10.678, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 

República nasce do reconhecimento das lutas históricas do Movimento Negro brasileiro 

(BRASIL, 2015). Tendo como objetivos a formulação, coordenação e articulação de políticas e 

diretrizes para a promoção da igualdade racial. 

A luta contra o racismo e a resistência dos negros e negras foram construídos de 

diversas formas. Primeiro com os quilombos, com as fugas e rebeliões dos escravos durante os 

períodos colonial e imperial, culminando no movimento abolicionista. Após a abolição e já no 

período republicano, surgem os movimentos que lutavam pela inclusão da população negra na 

sociedade brasileira, se consolidando, mais tarde, no movimento negro, mais ou menos nos 

moldes que se encontra na atualidade. Nos tempos atuais, a luta atinge diversas ramificações, 

sejam elas educacionais, culturais ou econômicas, através da política e da luta dos movimentos 

sociais. Assim, as políticas públicas voltadas para população negra versam as seguintes áreas: 

juventude, educação, saúde, trabalho, e mulheres. 

 

Políticas e ações relacionadas ao tema  

 

Ações voltadas para Juventude 

 

Plano Juventude Viva 

Para mudar essa realidade, o Governo Federal lançou o Plano Juventude Viva, para 

reduzir a vulnerabilidade dos jovens em situações de violência física e simbólica. A iniciativa 

prioriza 142 municípios com os maiores índices de homicídios de jovens, criando oportunidades 

de inclusão e autonomia, por meio da oferta de serviços públicos nos territórios mais 

vulneráveis à violência. O Plano busca também aprimorar a atuação do Estado no enfrentamento 

ao racismo institucional e na sensibilização dos agentes públicos. 

Trata-se, portanto, de uma iniciativa inédita para o enfrentamento à violência, que busca 

superar sua banalização promovendo direitos da juventude, em especial, a juventude negra. O 

Plano promove os valores da igualdade e da não discriminação, somando esforços do Estado, 

em diálogo com a sociedade civil. 

  

Ações voltadas para Educação 

A principal ação afirmativa na área da educação é a Lei n°12.711 de 2012, conhecida 

como a Lei de Cotas, que estabelece 50% de cotas para negros nos processos seletivos de 
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universidades e institutos federais. A lei estabeleceu uma adaptação progressiva das instituições 

de ensino. Além no número de vagas, algumas estatísticas chamam a atenção e ilustram o 

sucesso da adoção da política de cotas. 

 Entre 2013 e 2014, nas Universidades Federais, as vagas totais cresceram 10% e as 

vagas para cotistas cresceram 38%. Já nos Institutos Federais, no mesmo período, tanto o total 

das vagas quanto as vagas para cotistas cresceram 18%. 

 Em 2014, estima-se que: 20% do total de vagas ofertadas pelas Universidades Federais 

(48.676) foram ocupadas por estudantes declarados pretos, pardos e indígenas; isso corresponde 

a 49,6% das vagas destinadas a cotas. 23% do total de vagas ofertadas pelos Institutos Federais 

foram ocupadas por estudantes declarados pretos, pardos e indígenas (12.055), o que 

corresponde a 49,7% das vagas destinadas a cotas. 

 O que frequentemente se afirma em crítica às cotas raciais é que “todos são iguais 

perante a lei” e, dessa maneira, não se deve fazer distinção entre os cotistas e entre cotistas e não 

cotistas. Essa afirmação dissolve-se diante de dados como os que apontamos a seguir. De acordo 

com estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2009, do 

total de indivíduos com 15 anos ou mais de idade, analfabetos, 67,8% são negros. Enquanto 

60,3% da população branca entre 18 e 24 possuem nível superior, apenas 28,7% da população 

negra chegam às universidades. 3,2% dos negros brasileiros possuem 15 anos ou mais de estudo 

contra 75,2% da população branca. O rendimento-hora do trabalho principal das pessoas de 10 

anos ou mais de idade é de 20,40 para branco com mais de 12 anos de estudo na região 

metropolitana de São Paulo, contra 10,90 para negros com mesmo tempo de estudo e na mesma 

região. 

 

Programa Bolsa Permanência 

 

Instituído pelo MEC como suporte à implementação da Lei de Cotas, o Programa 

destina auxílio financeiro ao estudante cotista, visando assegurar sua permanência no curso de 

graduação. Até novembro de 2014, foram distribuídas 12.450 bolsas, em um investimento total 

de R$ 70,63 milhões. 

 

Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento 

 

 O Programa foi criado em 2013 e contempla estudantes negros, indígenas, com 

deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superlotação, 

beneficiários de programas de ações afirmativas como a Lei de Cotas, Programa Universidade 

para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 



nº15 
nov-maio  

2017 

 

7 

  Visa oferecer experiências educacionais internacionais, nas áreas de ciência, tecnologia 

e inovação, formação de professores, combate ao racismo e promoção da igualdade racial. Em 

2015 o programa irá financiar 50 Projetos Conjuntos de Pesquisa entre Instituições Brasileiras e 

Estrangeiras, nas modalidades de graduação e de doutorado sanduíche. 

 

Programa Universidade para Todos (ProUni) 

 

Criado pelo Ministério da Educação em 2005, oferece bolsas para estudantes de 

graduação que ingressarem em instituições de ensino superior particulares. Até 2014, o ProUni 

distribuiu mais de 2,2 milhões de bolsas integrais e parciais, sendo cerca de 50% destinadas a 

estudantes negros. 

Programa Institucional de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas (PIBIC-AF) 

 

Convênio com o CNPq para concessão de 800 (oitocentas) bolsas anuais de iniciação 

científica (sendo 700 do CNPq e 100 da SEPPIR), para estudantes de graduação que pertençam 

ao público alvo de ações afirmativas de ingresso na universidade, prioritariamente da população 

negra. Resultados em 2011: Disponibilizadas 800 bolsas para o período agosto de 2011 a julho 

de 2012, para um total de 74 IES, sendo 12 Institutos Federais e 62 Universidades. 

 

Programa de Extensão Universitária – PROEXT 

 

Programa do MEC destinado a potencializar e ampliar os patamares da qualidade das 

ações de extensão das universidades como um de seus tripés fundantes – ensino, pesquisa e 

extensão. A SEPPIR participa a partir de 2011, quando ocorreu a seleção das 23 propostas que 

começarão a serem executadas a partir de janeiro de 2012, totalizando um montante 

orçamentário previsto em 2,2 milhões de reais. 

Resultado em 2011: Incorporada a perspectiva racial, através da inclusão de uma linha 

temática sobre Igualdade Racial no edital lançado pelo MEC. 

Selo Educação para a Igualdade Racial 

 

Ação de reconhecimento de boas práticas de escolas e secretarias de educação na 

implementação da Lei 10.639/03. Primeira edição foi realizada em 2011. Em 2012 está prevista 

a realização de uma segunda edição do Selo. 

Resultado em 2011: Premiadas 16 experiências, de diferentes Estados do Brasil. 
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Projeto A Cor da Cultura 

 

Produção e disseminação de material, valorizando a escola pública como referência na 

construção de identidades coletivas e individuais positivas. Em 2011, além das ações de 

monitoramento e tutoria nos pólos onde já foi implantado o projeto (a saber, Amazonas, Ceará, 

Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná), a última fase contempla a implantação em 

Bahia, Alagoas, Paraíba e Distrito Federal, utilizando a metodologia de multiplicação. Assim, as 

metas para 2010-2011 são de formação direta de 3.000 multiplicadores, que replicam a 

metodologia do projeto para, pelo menos, 15.000 professores, envolvendo de 90.000 a 540.000 

alunos. 

 

Curso Gênero e Diversidade na Escola (GDE) 

 

Originalmente iniciado como uma ação de formação na temática de gênero e feminismo 

para o corpo docente da rede pública de educação, desdobrou-se num curso de formação de 

professoras/es nas temáticas de gênero, relações étnico-raciais e orientação sexual. Foi realizado 

um projeto piloto de um curso de ensino a distância para a formação de professores da rede de 

ensino médio, que foi aplicado nas cinco regiões do país, contemplando ao todo seis municípios, 

com um total de 1.000 (mil) vagas ofertadas. Ao final, a taxa de evasão verificada ficou abaixo 

de 19%, o que é considerado um baixo índice de desistência para cursos deste tipo. No ano de 

2008 foram firmados convênios com 20 universidades para ensino à distância. Capacitados mais 

de 13 mil professoras e professores. Em 2009 houve a adesão de mais 11 universidades, o que 

elevou para 31 universidades ofertantes, distribuídas por diversos estados brasileiros. Nesse 

período foram atendidos/as cerca de 15 mil professoras/es. 

 

Curso de Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça (GPP-GeR) 

 

Criado a partir da experiência do GDE, tem como objetivo instrumentalizar as/os 

participantes para intervenção nos processos de concepção, elaboração, implementação, 

monitoramento e avaliação dos programas e ações de forma a assegurar a transversalidade e a 

intersetorialidade de gênero e raça nas políticas públicas. É dirigido a servidoras/es dos três 

níveis da Administração Pública, preferencialmente, gestoras/es das áreas de educação, saúde, 

trabalho, segurança e planejamento, integrantes dos Conselhos de Direitos da Mulher, do Fórum 

Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial, dos Conselhos de Educação, dirigentes 

de organismos não governamentais ligados à temática de gênero e da igualdade étnico-racial.  
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Ações voltadas para Saúde 

A Seppir atua em conjunto com o Ministério da Saúde no acompanhamento da Política 

Nacional de Saúde Integral da População Negra, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 

2006. A política é uma resposta as reivindicações do movimento negro brasileiro, e uma forma 

de combater o racismo institucional dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). Uma das ações 

de combate ao racismo institucional foi a campanha “Racismo faz mal a saúde”, que busca 

garantir um atendimento humanizado e igualitário à população negra. 

A Seppir acompanha a execução desta política com muita atenção, já que os negros em 

muitos casos estão em situações de vulnerabilidade social e dependem exclusivamente do SUS 

para receber atendimentos de saúde. Atualmente a secretaria coopera com o Fundo das Nações 

Unidas para as Populações (UNFPA) no mapeamento e criação de banco de dados nacional de 

pesquisadores em saúde da população negra, além do mapeamento dos gestores de saúde da 

população negra em todos os estados, dentre outros itens relevantes para um diagnóstico da 

situação da saúde da população negra no país. 

Ações permanentes de acompanhamento da Política Nacional de Saúde Integral da 

População Negra e do Programa Rede Cegonha, incluindo a participação institucional nas 

instâncias de acompanhamento (Comitê Técnico, Comissão Intersetorial de Saúde da População 

Negra do Conselho Nacional de Saúde, Comitê de Monitoramento do Rede Cegonha, entre 

outros). 

 Proposta de criação de uma instância específica no Ministério da Saúde para 

acompanhamento da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. 

Criação do Grupo de Trabalho Racismo e Saúde Mental, visando propor aos 

profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) práticas do cuidado que reconheçam o 

racismo como causador de sofrimento psíquico. 

 

Ações voltadas para o Trabalho 

 

O objetivo principal das ações afirmativas no campo do trabalho é garantir o acesso dos 

negros ao mercado de trabalho, sem diferenças na remuneração ou nas oportunidades. Uma ação 

afirmativa importante neste sentido é a Lei 12.990 de 2014, conhecida como a Lei de Cotas no 

serviço público. No primeiro ano de adoção destas cotas, 638 negros ingressaram no serviço 

público através das vagas reservadas. 

A lei resultou de uma luta do movimento negro para corrigir distorções históricas 

presentes no serviço público. Relatórios de gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão identificaram que apesar de serem maioria na população brasileira, ou negros ainda eram 

apenas 31% no serviço público. 
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O objetivo do governo é que o serviço público retrate sem distorções a diversidade 

presente na sociedade brasileira. Mais do que isso, a lei assegura que o combate a desigualdade 

racial seja, de fato, uma política de Estado, e não apenas uma ação pontual. 

 

Trabalho Doméstico 

O emprego doméstico no Brasil ainda tem vestígios das heranças escravocratas e sua 

permanência como trabalho informal se deve a falta de direitos. A maioria dessa categoria 

profissional é composta por mulheres negras, a parcela da população brasileira mais vulnerável 

em praticamente todos os indicadores sociais. 

O Congresso Nacional promulgou, em abril de 2013, a Emenda Constitucional nº 72, 

que garante aos trabalhadores domésticos 17 novos direitos, ampliando as garantias trabalhistas 

para a categoria. 

 

Programa de Ação Afirmativa do Instituto Rio Branco 

 

O Instituto criou, em 2002, a bolsa Prêmio Vocação para a Diplomacia. A iniciativa, que 

conta com a participação da Seppir, promove a diversidade etnicorracial nos quadros do 

Itamaraty. Por meio do CNPq, o programa oferece bolsas de estudo, com duração de nove 

meses, em apoio à preparação de candidatos afrodescendentes ao Concurso de Admissão à 

Carreira de Diplomata (CACD). 

Entre 2011 e 2014 o Instituto aprovou 10% a mais de candidatos na fase inicial do 

concurso, percentual destinado a candidatos pretos e pardos que alcançaram pelo menos 40% de 

acertos na prova. Ao longo do programa, os bolsistas negros obtiveram um percentual de 

aprovação superior aos demais, o que demonstra o sucesso da iniciativa. 

 

Plano Setorial de Qualificação – Trabalho Doméstico Cidadão (Planseq-TDC) 

 

Ação em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Federação 

Nacional de Trabalhadoras Domésticas (FENATRAD) para capacitação de 2.100 trabalhadoras 

domésticas, em 13 localidades do Brasil. 

  

Plano Nacional de Comércio e Serviços para Profissionais Afrodescendentes 

(Planseq/Afrodescendente) 
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Ação em parceria com o MTE (Ministério do Trabalho e emprego) com o objetivo de 

qualificar 25 mil pessoas em todo o Brasil, com cursos de: Empreendedor Individual, 

Borracheiro, Carpinteiro, Costureira, Cuidador de Pessoas, Eletricista, Gerente de 

Supermercado, Mecânico de Manutenção de Motos, Operador de Caixa, Operador de 

Telemarketing, e Recepcionista. Parceiro: MTE 

Programa Trabalho Doméstico Cidadão 

 

O Programa existe há 6 anos na SEPPIR e inclui diversas ações de apoio à garantia de 

direitos da categoria das Domésticas, parceria com o MEC para elevação de escolaridade deste 

segmento, parcerias diversas com MTE, ONU Mulheres, IPEA, OIT. Em 2011, a SEPPIR 

apoiou a participação das Trabalhadoras Domésticas na Convenção da OIT em Genebra, o 

principal momento político da agenda de defesa de direitos da categoria no período. Fez ainda o 

acompanhamento a projetos de lei de interesse desta categoria no Congresso Nacional. 

  

Ações voltadas para Mulheres 

 

As mulheres negras no Brasil sofrem duplamente: por serem mulheres e por serem 

negras. Casos de racismo, sexismo, discriminação e privação de oportunidades são frequentes. A 

Seppir trabalha para a garantia de direitos e o empoderamento da mulher negra, atendendo a 

prioridades apresentadas no II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, assim como no 

Estatuto da Igualdade Racial. São ações focadas para enfrentar a prática de racismo e o sexismo. 

Prêmio Lélia Gonzalez 

 

Em 2014 a Seppir realizou a primeira edição do Prêmio Lélia Gonzalez – Protagonismo 

de Organização de Mulheres Negras, como forma de incentivar a participação das organizações 

de mulheres negras neste processo. O Prêmio Lélia Gonzalez premiou em 2014 13 organizações 

de mulheres negras de diferentes estados do Brasil, sendo três projetos na modalidade nacional, 

seis na estadual e quatro na municipal.  

Prêmio Mulheres Negras Contam sua História 

O prêmio Mulheres Negras contam sua História – Concurso de redações e ensaios, 

sobre a história e/ou a vida de mulheres negras na construção do Brasil, teve como objetivo 

estimular a inclusão social das mulheres negras, por meio do fortalecimento da reflexão acerca 

das desigualdades vividas por elas no seu cotidiano, no mundo do trabalho, nas relações 
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familiares e de violência e na superação do racismo. 

Foram 521 inscrições, sendo 421 redações e 100 ensaios, enviados por mulheres 

autodeclaradas negras, contando histórias de vida individuais ou coletivas de pessoas que 

contribuíram para a construção do país.  As cinco melhores redações foram contempladas com 

R$ 5 mil e os cinco ensaios selecionados, com R$ 10 mil. Cada uma das categorias teve dois 

textos contemplados com menção honrosa. A publicação de todos os textos que concorreram à 

premiação foi lançada na III Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial - III 

CONAPIR. 

 

Conselho Nacional de Direitos da Mulher 

 

A Seppir participa também do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, e trabalha em 

conjunto com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) na elaboração e 

acompanhamento de políticas públicas para as mulheres negras. 

Estudos Técnicos 

 

Outra vertente importante de trabalho da Seppir com as mulheres negras é na 

elaboração de estudos técnicos para retratar a realidade destas mulheres. Em parceria com o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a Seppir acompanha a produção de um retrato 

das desigualdades de gênero e raça, que analisa a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) a situação das desigualdades de gênero e raça da população brasileira. No 

âmbito dessas ações em 2013 foi realizado o “Dossiê Mulheres Negras” e em 2015 o projeto 

Pequim + 20. 

O objetivo do estudo é definir um conjunto de indicadores para acompanhar a situação 

social de mulheres negras, com recorte urbano/rural, a partir da PNAD. A seleção dos 

indicadores levará em conta as ações em curso da Política de Promoção da Igualdade Racial. 

 Também em parceria com o IPEA e com a Secretaria de Políticas para Mulheres, foi 

produzido em 2011, Ano Internacional dos Afrodescentens, o Retrato das Desigualdades de 

Gênero e Raça, que tem por objetivo disponibilizar informações sobre a situação de mulheres, 

homens, negros e brancos em nosso país. Para tanto, apresenta indicadores oriundos da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE, sobre diferentes campos da vida social, 

de forma a disponibilizar para pesquisadores/as, estudantes, ativistas dos movimentos sociais e 

gestores/as públicos um panorama atual das desigualdades de gênero e de raça no Brasil, bem 

como de suas interseccionalidades. Os indicadores são apresentados tanto para mulheres e 

homens, negros e brancos, quanto para mulheres brancas, mulheres negras, homens brancos e 
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homens negros. 

 

 

Políticas públicas relacionadas ao filme 

 

O filme aborda basicamente os efeitos de uma ação policial sobre um núcleo de 

personagens que vivem na periferia de Ceilândia, uma cidade-satélite de Brasília. Nesse sentido, 

há a necessidade de se identificar políticas públicas que estejam relacionadas à questão 

territorial, de ocupação do meio urbano. Por outro lado, e mais prevalentemente, o filme adota 

uma retórica voltada especificamente à raça dos personagens principais, na medida em que o 

próprio título do filme faz referência à dualidade das raças branca e negra. Mais 

especificamente, a abordagem do filme trata de uma ação policial que teve como alvo principal 

o grupo de negros presentes num baile dos anos 80, o que se vincula à questão da violência 

policial e a forma como a Polícia Militar enquanto instituição estatal se volta muitas vezes a 

populações periféricas e negras, sendo parte de todo uma estrutura penal que sistematicamente 

pune pessoas pobres e negras. 

Nesse ínterim, é possível focalizar em duas principais áreas passíveis de serem 

contempladas por políticas públicas específicas: populações periféricas e, intrinsecamente 

ligadas a estas, populações negras. É possível, também, vincular essas duas espécies de políticas 

tendo como intersecção o agente que está presente nas duas temáticas: a Polícia e suas ações 

muitas vezes violentas.  

Assim, surge a necessidade de se adotar políticas que visem a uma maior integração do 

meio urbano, tornando acessíveis a populações periféricas equipamentos públicos, 

oportunidades de trabalho e políticas de saúde e educação, tendo em vista que a segregação 

residencial em espaços urbanos também está ligada a menores chances de um indivíduo concluir 

o segundo grau (GOMES; AMITRANO, 2005). Entre as políticas de melhoria de acesso a 

espaços e equipamentos públicos, pode-se citar a construção de corredores de ônibus, tornando 

o centro das grandes cidades mais acessíveis a populações que vivem nos extremos da mancha 

urbana; incentivos fiscais para que grandes empresas se instalem em regiões periféricas, de 

modo a melhorar a oferta de empregos na região; construção de escolas e hospitais, aliado a 

políticas de saneamento e acompanhamento médico, entre outras. 

No que se refere à truculência policial, existem poucas medidas efetivas para se 

combater a letalidade de suas ações. Não cabe aqui se aprofundar nas razões de a instituição 

apresentar índices elevados de letalidade na condução de suas ações, mas entre eles se 

encontram o sucateamento de salários, que motiva muitos agentes a trabalharem paralelamente 

como seguranças e outras funções afins, de modo a complementar a renda, o que os leva a 
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situações de estresse. O racismo institucionalizado também é um fator a ser considerado, visto 

que já foi noticiado um caso em que policiais eram expressamente orientados a suspeitarem de 

pessoas de pele escura. No entanto, um estudo encomendado pela Câmara dos Deputados em 

2005 (Sankievicz, 2005) sobre possíveis medidas de redução de letalidade das ações policiais 

trouxe um rol de sugestões apresentadas pela Ouvidoria da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo: 

1)    Inclusão de matérias relacionadas a direitos humanos nos programas de formação 

de policiais e obrigatoriedade de reciclagem de policiais antigos. 

2)    Punição severa de instrutores que submeterem os futuros policiais a tratamento 

degradante, humilhações e violência. 

3)    Criação de programas que retirem das ruas policiais que se envolverem em eventos 

com resultado de morte, até que se investiguem as motivações e se proceda à 

adequada avaliação psicológica do envolvido. 

4)    Pagamentos de salários adequados e buscas de alternativas como a percepção de 

horas-extras a fim de se evitar a prática do “bico”. 

5)    Reforçar a orientação expressa de não se utilizar armas de fogo em operações de 

reintegração de posse, em estádios de futebol, manifestações, greves, e outros 

eventos de grande porte. 

6)    Implementação de métodos de treinamento e instrução de tiro que habilitem os 

policiais a atuar armados em defesa da sociedade com redução na quantidade de 

resultados letais. 

7)    Premiação para policiais que resolverem situações difíceis sem o uso da força. 

8)    Premiação para batalhões, delegacias, equipes que diminuírem o número de mortes 

sem diminuir a produtividade. 

9)    Treinamento de policiais para a mediação de conflitos. 

10) Criação de programas de atendimento psicológico; obrigatório aos policiais 

envolvidos em ocorrências seguidas de morte e facultativo aos demais. Entre outras. 

  

Portanto, aliadas à temática do filme, pode-se adotar políticas públicas voltadas às 

populações negras e periféricas, com o intuito de integrá-las ao meio urbano e melhorar suas 

perspectivas de ascensão social, concomitantemente a medidas que visem a combater a 

letalidade das ações policiais, elemento que serve como espinha dorsal do enredo do longa-

metragem.  

 

Relação bibliográfica x filme 
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Sobre afirmação, identidade e diferença 

  Toda a construção do filme, não só técnica, mas também do enredo e principalmente do 

título que o filme recebe se dá a partir de uma miscelânea de fatores identitários que estão 

relacionados sobretudo nesta película com o âmbito territorial. 

  Remetendo aqui a Tomaz Tadeu em “A Produção Social da Identidade e da Diferença”:  

 

“Não se trata, entretanto, apenas do fato de que a definição da 

identidade e da diferença seja objeto de disputa entre grupos sociais 

simetricamente situados relativamente ao poder. Na disputa pela 

identidade está envolvida uma disputa mais ampla por outros recursos 

simbólicos e materiais da sociedade. A afirmação da identidade e a 

enunciação da diferença traduzem o desejo dos diferentes grupos 

sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso privilegiado 

aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, pois, em estreita 

conexão com relações de poder. O poder de definir a identidade e de 

marcar a diferença não pode ser separado das relações mais amplas de 

poder. A identidade e a diferença não são, nunca, inocentes.” 

   

Fazendo um paralelo com o filme, nota-se que essas relações de poder estão intrinsecamente 

ligadas aos fatores identitários: os moradores da capital Federal é que desfrutam da 

modernidade e progresso, enquanto os habitantes das cidades satélites, especificamente 

Ceilândia onde se passa o filme, vivem às margens deste progresso (sendo que graças a eles é 

que a capital Federal se constituiu) estando num regime que lembra muito um apartheid: no 

filme isso se torna ainda mais forte, pois a Ceilândia distópica em que se passa a história, o 

acesso a Brasília só se dá por aqueles que possuem um passaporte emitido pela 

“Superintendência de Migrações Intra-Distritais”. 

 Tratando especificamente da afirmação da afirmação da identidade e diferença dentro 

do filme, especificamente da metafórica “Bomba Sonora” a que o personagem de Marquim 

tanto se dedica a criar, trazendo consigo os sons e ritmos típicos da periferia e do povo que 

constitui Ceilândia, nota-se aqui um traço que dialoga diretamente com o texto de Tomaz Tadeu, 

a bomba sonora é um artifício usado para dar voz aos oprimidos e a população que fora 

esquecida pelos governantes em Brasília, esse artifício nada mais é que senão a busca de afirmar 

a identidade de um povo que se constitui não só por ter sido importante na construção da Capital 

Federal, mas também por se caracterizar pelos sons efusivos dos comerciantes ou das músicas 

ouvidas pelos habitantes da cidade: tecnobrega, rap e outros. 

 A dicotomia: cidades periféricas e Capital Federal, que é especialmente abordada nessa 

película nada mais é que senão retrato de uma realidade marcada por uma desigual relação de 

poder, a própria origem de Ceilândia se dá a partir de uma Campanha de Erradicação das 
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Invasões – tendo a sigla CEI de onde origina-se o nome da cidade – ou seja, houve a ânsia por 

parte do governo da capital federal de segregar esta população em cidades periféricas, 

relegando-lhes a um status de excluídos, entretanto, o filme parte justamente da ânsia de dois 

jovens negros que tiveram suas vidas mudadas para sempre pela repressão e violência policial, 

de afirmar a sua identidade e dar voz para pessoas que habitam a cidade de Ceilândia. 

 

Análise fílmica 

 

Roteiro 

 

O filme possui um formato que mistura elementos de documentário com ficção 

científica, na medida em que a trajetória dos personagens que em alguns casos são, na 

verdade, pessoas interpretando elas próprias, confunde-se com uma história de ficção 

científica distópica. 

Partindo para uma análise de algumas falas dos personagens, a primeira cena do 

filme já chama atenção pela forma como é conduzida, uma vez que se apresenta como 

um relato real do que aconteceu na noite da ação policial que teve como alvo o baile do 

“Quarentão” e que é o ponto de partida de toda a história do filme. O personagem 

“Marquim”, interpretado por Marquim do Tropa, se dirige a um aparelho de som 

localizado num porão e começa uma atuação semelhante a uma radionovela, em que ele 

assume várias falas e posturas, criando uma espécie de monólogo que, aliado à “trilha 

sonora” daquele momento, faz com que o espectador consiga visualizar toda a 

sequência que está sendo narrada, tendo uma clara visão da ambientação, conforme 

fotos reais de um baile dos anos 80 são mostradas enquanto “Marquim” segue sua 

narrativa. Num dado momento, ocorre o que Syd Field denomina “plot point”, já que 

em determinado ponto “Marquim” passa a interpretar um soldado da polícia que invadiu 

o local e determinou que as pessoas brancas saíssem do local em questão e que as 

pessoas negras ficassem, numa clara alusão a uma ação policial direcionada às pessoas 

negras dentro daquele baile, que seriam o principal alvo da truculência policial: 

“— Puta pra um lado, viado pro outro! Bora, porra! 

— Anda, porra! Tá surdo, negão? Encosta ali! 

— Tô falando que branco ali fora e preto aqui dentro! 

— Branco sai, preto fica!” 

Falas de um agente de polícia interpretado por “Marquim”. 
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Nesse momento ficam evidentes pontos importantes como: (i) a razão do filme 

ter este nome e (ii) que acontecimento culminou com a deficiência física de “Marquim”, 

dado que a narrativa conduzida até então deixava claro que até o fatídico dia, ele 

possuía plena capacidade de locomoção. 

Em outros momentos, no entanto, o filme passa a adquirir um tom fantasioso, 

mostrando elementos de ficção científica, como viagem no tempo e a existência de uma 

sociedade futurista: 

“— Ano de 2073. Primeiro de Julho. Terceira tentativa de contato com Dimas Cravalanças, 

agente terceirizado do Estado Brasileiro. 

— Dimas, nós estamos muito preocupados com a sua situação; já faz três anos que você partiu e até 

agora nós não tivemos nenhuma notícia desde a sua chegada ao território do passado.” 

Personagem feminina conversando com Dimas Cravalanças através de uma videoconferência. 

O longa-metragem também apresenta elementos de distopia, como, por exemplo, 

quando uma transmissão de rádio informa sobre a necessidade de se ter em mãos um 

passaporte para poder adentrar os limites da cidade de Brasília, caso contrário, a 

chamada “Polícia do bem-estar social” impediria a passagem: 

“— Se você está ouvindo esta faixa, é porque está sob a área de controle da cidade de Brasília. 

Por gentileza, tenha em mãos o seu passaporte de acesso. Uma autoridade da Polícia do Bem-Estar 

Social irá abordá-lo no próximo guichê. Caso não possua o passaporte, evite constrangimentos e retorne 

ao seu núcleo habitacional.” 

Voz feminina durante uma transmissão de rádio, enquanto “Marquim” conduzia seu veículo. 

Por outro lado, reforçando o caráter documental do filme, em determinados 

momentos os personagens relatam os acontecimentos do fatídico dia como se 

estivessem concedendo uma entrevista, contando o ocorrido naquela noite de acordo 

com suas perspectivas. Nesse sentido, é reafirmado o aspecto cru, real, documental, do 

longa, que serve como uma forma de manter viva a memória dos personagens. 

“[...] Eu lembro que acordei já no hospital... [...] Quando acordei, cara, tentei levantar e minha 

mãe falou:  

— Não, você não pode 

Falei: 

— Por que, mãe? 

—Você perdeu a perna. 

Todo mundo chorando, parecia que eu tava morto, já, sabe? E é estranho, cara; eu olhei assim e tava 

sem perna mesmo.” 
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Sartana, relatando o momento em que descobriu que sua perna havia sido amputada após sofrer lesões na 

operação policial no “Quarentão”. 

 

 

Essa sucinta análise dos elementos principais do roteiro mostra que o filme se 

propôs a inovar em termos de gênero, combinando características típicas de 

documentário com ficção científica, constantemente misturando realidade e fantasia, 

mas sem perder o foco na história principal e mantendo-se coeso em sua essência. 

 

Estética das personagens 

 

O filme é sobre dois rapazes que no passado eram alegres dançarinos de baile, e no 

presente são dois homens com deficiência física, solitários e tristes, portanto os rostos 

expressam desânimo, cansaço, apatia, com poucas emoções, poucos sorrisos, olhares tristes 

barbas mal feitas e cabelos pouco ajeitados. No figurino, a expressão de desânimo também é 

muito perceptível. Os dois homens em todas as cenas do filme vestem apenas roupas muito 

casuais e básicas, com cores frias e muito cinzentas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Residências em Ceilândia 

 

Cenário e luz 

 

Antes de mais nada, cito aqui o historiador francês Marc Ferro, com sua contribuição de 
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como se é possível “fazer história” através do meio cinematográfico, especificamente na sua 

concepção de zona não visível, ou seja, qual a mensagem ideológica que o filme almeja 

transmitir ao telespectador. 

 Especificamente voltando ao processo de criação do próprio filme, o diretor Adirley 

Queirós em entrevistas revelou a vontade inicial de se fazer um longa-metragem de caráter 

totalmente documental, que esbarrou numa relutância daqueles que viriam a ser os protagonistas 

do filme: Shockito e principalmente o DJ Marquim da Tropa, devido à resistência em reviver os 

acontecimentos e traumas daquela violenta ação policial ocorrida no Baile do Quarentão em 

1986. 

Desta forma, os próprios rumos do longa mudaram, trazendo o elemento ficcional não 

só como forma de trazer a tona novamente os acontecimentos daquele dia violento, mas também 

de reimaginar, fabular e ressignificar o futuro. 

 A ambientação em si, conforme apresentada na película reflete uma realidade social 

gerada por um apartheid a lá brasileira, onde as cidades satélites ficam à margem dos progressos 

e modernidade da Capital Federal, isolamento, precariedade e improviso são vocábulos 

presentes na atmosfera em que se passa a história ao mesmo tempo documental e ficcional 

beirando o sci-fi. 

 O abandono e pobreza ficam evidentes pela ambientação que se passa inteiramente em 

Ceilândia, em momento algum – a não ser através de desenhos – temos vislumbre da Capital 

Federal, a ideia é que a riqueza e o progresso são inacessíveis para aqueles que estão fora da 

capital, onde na película é um lugar ainda mais inacessível e só pode ser acessada por aqueles 

que possuem um passaporte específico. 

  Já ao decorrer do filme, o cenário juntamente com os elementos de iluminação servem 

como elementos, sobretudo, de reforço do isolamento ou até mesmo precariedade do ambiente 

em torno dos protagonistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Cidade de Brasília apresentada em desenho ao fim da película 
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Figura 3: Marquim usando a plataforma 

para descer ao quarto subterrâneo 
Figura 4: Marquim e sua rádio pirata 

 

 

 

 Marquim está em boa parte do filme na parte subterrânea de sua casa, cercado por toda 

aparelhagem que compõe a sua rádio pirata, onde através dela é que o personagem se sente livre 

para trazer lembranças de seu passado e passar para os ouvintes seus gostos musicais e também 

uma esperança de mudança de seu futuro; o ambiente aqui é de pouca iluminação, cercado por 

uma aparelhagem fruto do improviso, o que parece ao dar uma boa olhada em toda essa 

ambientação é que o lugar foi concebido para ser um “porto seguro” pelo protagonista, a rádio, 

os discos, um sofá velho e até a plataforma adaptada que permite que Marquim em sua cadeira 

de rodas consiga chegar até esse quarto, que mais parece um porão adaptado nos passa a 

sensação de um lugar quase que secreto onde o protagonista se sente bem para relembrar seu 

passado e tentar conceber um novo futuro. 

  

 A sensação de isolamento também está presente quando somos apresentados ao outro 

protagonista do longa: Sartana. Em grande parte do longa, vemos Sartana em uma rotina 

solitária, quase sempre sozinho em um trabalho contínuo reparando pernas mecânicas, reflexo 

do dia fatídico da tragédia do Quarentão, onde o mesmo perdeu uma perna e é dependente de 

uma prótese mecânica. 

 A rotina de Sartana basicamente se dá em dois ambientes: sua própria casa, onde 

costumeiramente o protagonista trabalha na reparação e aprimoramento das próteses mecânicas, 

nota-se que esta atividade se dá muitas vezes a noite, onde o trabalho se dá numa baixa 

iluminação. O outro ambiente a que somos apresentados pelo protagonista é um ferro velho, 

onde Sartana busca próteses abandonadas para reconstruí-las e lhes dar uma nova função, 
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Figura 5: Sartana no ferro velho em busca 

de próteses mecânicas 

Figura 6: Sartana em sua residência em 

Ceilândia 

repara-se aqui novamente através deste cenário o caráter de “improviso” a que todo momento 

nos deparamos nesta película, tudo aquilo que 

está aparentemente jogado fora e esquecido 

pode tomar uma nova forma e ganhar um novo 

significado. 

  

 

O terceiro lado da tríplice de 

personagens que compõem o filme, representado aqui pelo agente Dimas Cravalanças, o agente 

do futuro da Polícia do Bem-Estar Social, representa aqui o lado sci-fi do filme, bem como a 

parte da ambientação mais peculiar e metafórica da película. 

 O ambiente em que geralmente somos apresentados a Cravalanças é o seu contêiner, 

que não é só a máquina do tempo que o levou para aquele período do tempo (aqui também 

resultado do improviso devido ao pouco recurso que o filme dispôs) como também o seu refúgio 

e lugar onde são armazenadas as provas dos crimes do Estado Brasileiro em relação à população 

negra e periférica, nota aqui para as diversas páginas de jornal que Dimas guarda em seu 

contêiner, que ele acredita que poderá usar ao voltar para o futuro como prova dos crimes do 

Estado. 

 A iluminação aqui é algo bem característico, contrastando com a escuridão e 

isolamento do contêiner, somos apresentando corriqueiramente a um show de luzes coloridas, 

bem como um contêiner que se balança efusivamente toda vez que há alguma interação de 

Dimas com a agente que o mandou de volta para o passado, aqui é usada toda a criatividade do 

diretor e daqueles que conceberam o filme, mostrando como os mesmos usam dos elementos 

que dispõem para compor o cenário e a iluminação de forma a ressaltar os elemento de ficção 

científica da película, destaco também aqui a presença visual de um túnel de trem toda vez em 

que ocorre uma interação de Dimas com a agente do futuro, outro elemento usado para 

demonstrar uma passagem de tempo reforçando a atemporalidade do personagem. 
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Figura 8: Dimas após uma das interações 

com a agente que o mandou para o 

passado 

Figura 7: Dimas em seu contêiner 

analisando provas contra os crimes do 

Estado Brasileiro 

  

 

Durante toda a trajetória feita pelos personagens, principalmente ao longo dos 45 

minutos iniciais de película onde não aparece em nenhum momento interações de dois ou mais 

personagens em um mesmo plano, somos apresentados quase sempre a cenários escuros e não 

muito iluminados, onde os protagonistas parecem isolados em tarefas que dão sentido a sua 

vida: Marquim e sua rádio pirata, Sartana e o reparo de próteses e Dimas e sua busca incansável 

de provas contra o Estado Brasileiro. 

 Essa sensação de isolamento e angústia dará lugar a uma busca de ressignificação do 

futuro na metade final da película, aqui os cenários já contam com a interação de personagens 

no mesmo plano (principalmente nas cenas de Marquim), contando até mesmo com a interação 

dos dois protagonistas, onde em paralelo está ocorrendo a construção de uma “bomba sonora”, 

totalmente improvisada e até mesmo tosca por assim dizer, mas que leva consigo toda uma 

concepção do que o filme quer passar, não só visualmente como também no plano ideológico. 

 Ao final, somos apresentados a um cenário desolador, obscuro e cheio de ferros 

retorcidos, aqui nos deparamos novamente com a figura solitária de Dimas, onde o filme dá a 

entender que a bomba sonora construída por Marquim causou consequências no futuro ao qual 

Dimas pertencia, a iluminação e a escuridão, bem como o silêncio do personagem nos colocam 

um desfecho desolador que combina muito bem com o que fora apresentado desde o início da 

película. 
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Figura 10: Dimas num futuro obscuro e 

sombrio ao fim da película 
Figura 9: Marquim e a "Bomba Sonora" 

 

 

Trilhas sonoras 

 

 No contexto em que se passa o filme, na década de 1980 a música tocada nos bailes 

eram o rap com fortes influências do funk, Black americano. A música dentro deste contexto é 

utilizada como uma forma de abstração e divertimento. 

 Para além das questões de entretenimento as músicas utilizadas no filme tem por 

intenção transmitir mensagens que ao nosso ver remetem à saudade do tempo da juventude no 

“Quarentão” que eram embaladas pela música Black;  

 Remontam à solidão e o abandono causado pela inação do estado. Mas também são 

tentativas de revelarem suas identidades enquanto “Povo” (a palavra como ação, Hanna Arendt). 

 Os sons durante as cenas evidenciam o retrato de abandono e insegurança dos 

indivíduos alheios à vida social da cidade, vide o som do elevador da casa de Marquím.  

 A utilização da música (via rádio) se torna dentro do contexto do filme uma ação de 

reivindicação. O passaporte para a civilização viria através da formatação de reivindicações 

expressas por meio dos sons da periferia que irá invadir os espaços privilegiados (Produzidos 

pelo Jamaica no contexto do filme, sendo exemplos destes sons o Rap, o Forró e sons de 

mercado). 

 A relação com a música no filme está intimamente liga à história dos personagens, 

tendo em vista que boa parte do filme se passa dentro da casa de Marquím (protagonista) um 

ambiente que foi transformado em rádio e é retratada no filme como uma ferramenta para 

reivindicações.  
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Tomada de câmeras 

A imagem é ampla 

na maioria das cenas, 

portanto é possível 

observar toda a ação dos 

personagens ao mesmo 

tempo em que pode-se 

analisar os detalhes do 

cenário. A intenção é 

enfatizar a situação 

precária em que os dois 

personagens principais, 

ambos pessoas com deficiência física, enfrentam a rotina, deixando bem clara a situação de 

pobreza e falta de estrutura de suas casas e da região da Ceilândia. 

Apesar da forma abstrata com que a história se desenvolve, com muitos elementos 

fictícios, há uma sutil reconstrução dos fatos ocorridos no passado, que deram origem ao filme. 

Isso ocorre quando a câmera, durante algumas falas, dá lugar a rápidas exibições de fotografias 

do baile onde os fatos ocorreram. 

 

Considerações finais 

 

Passados cerca de 127 anos do fim da “escravidão” o que se pode dizer a respeito da 

atual situação de vida da população negra, infelizmente os dados não metem, por mais que 

possamos salientar( é é justo que assim o faça) as políticas que foram realizadas ao longo dos 

anos, o prognostico atual não é positivo, os jovens que morrem todos os dias tem um perfil 

marcado, os grandes cargos na repartições públicas, nas grandes corporações e universidades 

também tem um perfil marcado ( e todos sabem muito bem qual é). 

Contudo, não se pode esquecer de modo algum, de que se de um lado há o Estado, que 

sempre virou as costas para etnia negra, há também aqueles que lutaram pela igualde de direitos 

entre as etnias, muitos deles infelizmente tombaram no caminho, mas suas ideias e ideais 

permanecem vivos e se fortificam no coração daqueles que acreditam na possibilidade de viver 

em um país onde todos sejam de fato iguais perante a lei, um país onde uma pessoa não seja 

julgada pela cor de sua pele, um lugar onde de fato negros e negras possam ocupar os mesmos 

espaços que pessoas de outras etnias ocupam. 
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Ao nosso ver o filme ""Branco sai, preto fica"", levanta uma questões que são quase que 

diárias para aqueles que pretendem seguir a carreira de gestão pública.  

A exclusão territorial, a marginalização dos indivíduos e segregação, são sem dúvida 

temas que precisam receber grande atenção por parte daqueles que se propõem a pensar 

políticas públicas. 

Ademais, levantamos aqui a questão da identidade, que conforme Tomaz Tadeu é 

composta por diversos fatores, entre os quais a construção semântica da identidade que é 

formatada por meio de palavras compostas de significantes  que por vezes hierarquizam a 

sociedade. A questão do território é sem sombra de dúvida um elemento de crucial importância. 

Além disso, existe no filme a ideia de que a cultura negra e periférica — dos bailes, da 

música urbana, da estética, da moda —, deve sobreviver diante de todas as tentativas de se fazer 

com que ela seja relegada à marginalidade. Nesse sentido, o final do filme mostra que o objetivo 

final dos protagonistas, de lançar uma “bomba cultural” sobre Brasília, foi concluído. O que se 

vê são desenhos mostrando o desespero das pessoas ao serem atingidas pelo artefato, com som 

de bombas e de estruturas ruindo. A mensagem é de que essa não seria tão-somente uma bomba 

no sentido literal, com o intuito de demolir os espaços físicos de Brasília; ela traz consigo uma 

poderosa carga simbólica, na medida em que representa a tentativa de repensar instituições 

sociais retrógradas, que mantinham a cultura negra e seus sujeitos em condição de exclusão. As 

pessoas estão assustadas com a cultura do outro — o que novamente remete à abordagem de 

Thomaz Tadeu no que se refere à dualidade identidade-diferença —, com o fato de que o status 

quo, mantido sempre tendo como referente principal sua identidade e seus traços culturais, está 

sendo questionado e ressignificado. A bomba cultural teria o intuito não apenas de destruir 

conceitos antigos e excludentes, mas de fundir, unificar, as diversas formas de expressão 

cultural, fazendo com que coexistam em harmonia culturas que, até então, viviam em 

hierarquia. 

 

 

Referências bibliográficas   

BRASIL. Carmen Cira Lustosa da Costa. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial. A secretaria. 2015. Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/sobre-a-seppir/a-

secretaria>. Acesso em: 20 jul. 2016.  

HERINGER, Rosana. Desigualdades raciais no Brasil: 

síntese de indicadores e desafios no campo das políticas públicas. Cad. Saúde Pública, Rio de 

Janeiro ,  v. 18, supl.  

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Org.). O que são Ações Afirmativas. 



nº15 
nov-maio  

2017 

 

26 

Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/assuntos/o-que-sao-acoes-afirmativas>.  Acesso em: 

20 jul. 2016.  

SILVÉRIO, Valter Roberto. Ação afirmativa e o combate ao racismo 

institucional no Brasil. Cadernos de Pesquisa, n. 117, p. 219-246, novembro/ 2002.  

GOMES, S.; AMITRANO, C. Local de moradia na metrópole e vulnerabilidade ao (emprego e) 

desemprego. In: MARQUES, E.; TORRES, H. (Org.). São Paulo: segregação, pobreza e 

desigualdades sociais. São Paulo: Editora Senac, 2005.  

Sankievicz, A. Políticas públicas para a redução da letalidade da ação policial. Brasília: 2005.  

Gomes, Laurentino, 1889, editora globo 2013. 

Freyre, Gilberto, Casa Grade&Senza, Global editora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


