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RESUMO  
Tanto a sociedade brasileira quanto o Estado Brasileiro são frutos de 
processos responsáveis por excluir, marginalizar, oprimir e inferiorizar 
corpos racializados, especialmente pretos, pardos e indígenas. Partindo 
da explicação de como dois diferentes processos, a saber, a colonização 
e a escravatura, foram responsáveis por gestar efeitos subjetivos  e 
materiais responsável por marginalizar e violentar pretos e pardos no 
Brasil, o presente artigo tem por objetivo analisar a atuação do Estado 
Brasileiro frente aos efeitos perversos do racismo e da exclusão social 
em nosso país, buscando argumentar em perspectiva histórica, e 
discorrer sobre como a música, mais especificamente o RAP, se traduz 
em um potente instrumento de resistência e transformação social 
utilizado por populações marginalizadas/excluídas. Para atingir o 
objetivo da pesquisa, adotamos o método de abordagem hipotético 
dedutivo e realizamos os seguintes métodos procedimentais: 1º) revisão 
bibliográfica e coleta de dados; 2º) análise de dados à luz da revisão 
bibliográfica. 
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ABSTRACT 
Both Brazilian society and the fruits of processes, the main one being the 
Brazilian State, the first and the marginalized are especially black, brown 
and indigenous. Starting from the explanation of how two different 
processes, namely, colonization and bookkeeping, were responsible for 
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the management of subjective and violent and brown effects in Brazil, 
this article aims to analyze the performance of the Brazilian State 
perverse of racism and exclusion. in our country, seeking to argue from 
a historical perspective, and to discuss the transformation in which 
music, more specifically RAP, translates into a powerful instrument of 
resistance and social use by the marginalized/excluded. To achieve the 
objective of the research, we adopted the method of hypothetical 
deductive approach and performed the following procedures: 1) 
bibliographic and data review; 2nd) data analysis in the light of the 
literature review. 

 
Keywords: Culture; Brazilian State; Racism; Brazil; 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Debater acerca das formas de exclusão social e da marginalização de pessoas 

racializadas no Brasil não é nenhuma novidade, nem o é discorrer sobre o papel ativo do Estado 

brasileiro a favor de tal exclusão social. Ocorre, entretanto, que fazê-lo faz-se extremamente 

necessário, em especial por que a cultura preta e afrodescendente ainda permanece 

marginalizada, contando, não raro, com apoio efetivo do Estado Brasileiro na 

contemporaneidade.  

O Brasil é marcado pelos efeitos negativos de dois processos históricos: a colonização e 

a manutenção de um regime escravagista que persistiu para além da independência do 

território nacional, que ocorreu em 1822. O processo de colonização trouxe diversas mazelas 

que persistem até a contemporaneidade no Brasil, e tem efeitos concretos sobre as dinâmicas 

econômicas e sociais apresentadas no país. Tal como ressaltado por Quijano (2005, p. 121): 

 
Como parte do novo padrão de poder mundial, a Europa também concentrou sob sua 

hegemonia o controle de todas as formas de controle da subjetividade, da cultura, e 

em especial do conhecimento, da produção do conhecimento. No processo que levou 

a esse resultado, os colonizadores exerceram diversas operações que dão conta das 

condições que levaram à configuração de um novo universo de relações 

intersubjetivas de dominação entre a Europa e o europeu e as demais regiões e 

populações do mundo, às quais estavam sendo atribuídas, no mesmo processo, novas 

identidades geoculturais. Em primeiro lugar, expropriaram as populações colonizadas 

–entre seus descobrimentos culturais– aqueles que resultam mais aptos para o 

desenvolvimento do capitalismo e em benefício do centro europeu. Em segundo lugar, 

reprimiram tanto como puderam, ou seja, em variáveis medidas de acordo com os 

casos, as formas de produção de conhecimento dos colonizados, seus padrões de 

produção de sentidos, seu universo simbólico, seus padrões de expressão e de 

objetivação da subjetividade.  

Os processos de colonização foram responsáveis por gestar um subjetivo extremamente 

eurocêntrico, visto que os conhecimentos objetivos e subjetivos de povos colonizados eram 
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oprimidos e marginalizados de diversas formas e em diversos âmbitos, tal como ressaltado por 

Quijano (2005). Na hodiernidade, a permanência de um subjetivo eurocêntrico é fator 

responsável por pôr em marcha uma série de ações que visam marginalizar, inferiorizar ou 

atacar elementos culturais oriundos de povos africanos e/ou indígenas no Brasil, reproduzindo 

um padrão histórico em nossa sociedade.  

Se a colonização é responsável direta por gestar um subjetivo eurocentrado, cuja 

existência é primordial para que seja possível observar e explicar a persistência de dinâmicas 

sociais e instituições responsáveis por manter um padrão histórico de opressão contra os 

elementos culturais oriundos de povos racializados, a manutenção de condições materiais 

racialmente desiguais no Brasil se constitui enquanto outro pilar da marginalização de pretos, 

pardos e indígenas. Como sabemos, o regime escravista persistiu por cerca de 4 séculos no 

Brasil, sendo responsável por degradar a vida de milhões de pretos e indígenas escravizados e 

por consolidar, no seio da sociedade brasileira, o racismo. No sistema escravagista, e acordo 

com Batista e Mastrodi (2018):  

 

[...] como o trabalho era desenvolvido fundamentalmente a partir da mão-de-obra 

escrava, impunha-se justificar a objetificação dos negros e o uso de violência física para 

manutenção da ordem econômica e social. A sociedade escravagista era estruturada 

a partir dessa desigualdade fundamental: importava que os negros fossem 

identificados como objetos para que o sistema funcionasse. (BATISTA; MASTRODI, 

2018, p. 3). 

 

A inferiorização do preto e do indígena e de suas respectivas culturas, causadas pelo 

racismo, eram fundamentais para assegurar a reprodução do sistema escravagista, marcado 

por grande hierarquização e estratificação social baseada, em grande medida, em aspectos 

étnicos. Enquanto a negação da humanidade era fundamental para a manutenção da relação 

escravo-senhor, a existência do racismo era fundamental para marginalizar pretos, pardos e 

indígenas livres, especialmente por que “dois terços da população livre era constituída o negros, 

mestiços e homens brancos pobres” (GOMES, 2012, p. 448). Apesar de ter sido gestada durante 

a manutenção do sistema escravista no Brasil, o racismo e os efeitos subjetivos oriundos deste 

processo não foram eliminados com a abolição da escreavidão, permanecendo no âmago da 

sociedade brasileira até a atualidade.  
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A abolição da escravatura, além de não ter eliminado o racismo ou seus efeitos 

subjetivos perversos, ocorreu de tal forma que levou milhões de pretos, pardos e seus 

descendentes à marginalidade, à pobreza e à miséria. Ao não ser acompanhada de nenhuma 

ação de proteção social, a abolição da escravatura revelava um comportamento violento para 

com as populações recém libertas e para com seus descentes que seria adotado pelo Estado 

Brasileiro desde então, comportamento este que não somente relegou grande parcela da 

população a marginalidade, mas também assegurou a reprodução do racismo e dos efeitos 

psicológicos maléficos gestados no período da escravatura. Tal como relatado por Abdias 

Nascimento (2016): 

 

Em 1888 se repetia o mesmo ato ‘libertador’ que a História do Brasil registra com o 

nome de Abolição ou Lei Áurea, aquilo que não passou de um assassinato em massa 

[...] Atirando os africanos e seus descendentes, a abolição exonerou de 

responsabilidade os senhores, o Estado e a Igreja. Tudo cessou, extinguiu-se todo o 

humanismo, qualquer gesto de solidariedade ou de justiça social: os africanos e seus 

descendentes que sobrevivessem como pudessem (NASCIMENTO, 2016, p.65). 

 

O descrito por Gomes (2012), também nos auxilia a compreender de tal forma que a 

colonização e a manutenção do regime escravista em nosso país foram determinantes para a 

constante marginalização de pretos e pardos no Brasil, mesmo após a independência brasileira, 

que ocorre em 1822, e abolição da escravatura, que ocorre em 1888. De acordo com Gomes 

(2012, p.462-63): 

 

A sociedade brasileira, mais do que permanecer desigual em termos econômicos, 

sociais, e fundamentalmente raciais a partir de 1888 (portanto, temos que considerar 

as experiências da colonização), reproduz e aumenta tais desigualdades, marcando 

homens e mulheres étnicamente. A questão não foi somente a falta de políticas 

públicas com relação aos ex-escravos e seus descendentes no pós-abolição. Houve 

mesmo políticas públicas no período republicano reforçando a intolerância contra a 

população negra: concentração fundiária nas áreas rurais, marginalização e 

repressão nas áreas urbanas. 

 

Neste sentido, entendemos que o Estado atuou diretamente a fim de reforçar a 

marginalização de pretos e pardos no Brasil, tal como podemos observar com a imposição da 

lei da vadiagem, erigida pelo Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890, que condenava e 

criminalizava ações de mendicância, vadiagem, embriaguez e a prática da capoeira. É inegável 
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que tal lei visava atingir e perseguir camadas mais pobres e marginalizadas da sociedade 

brasileira, que nesse momento (assim como na contemporaneidade) era formada, em essência, 

por pretos e pardos descendentes de escravos ou por escravos libertos na abolição. 

A atuação do Estado em prol da marginalização de pretos e pardos, como explicitado 

por Gomes (2012) e Nascimento (2016), era acompanhada pela sociedade civil brasileira, que 

se utilizava do racismo para assegurar a manutenção ou o crescimento das desigualdades 

raciais, seja por meios econômicos, seja por meios políticos ou subjetivos. Neste sentido, 

reconhecemos que: 

 

O racismo impregna a dimensão cultural da sociedade brasileira e retroalimenta sua 

dimensão econômica, autorizando que, na divisão social do trabalho, os serviços com 

remuneração mais baixa sejam reservados majoritariamente aos negros; ou que 

negros ganhem menos que brancos no exercício do mesmo tipo de serviço; ou que 

negros tenham muito mais dificuldade para encontrar empregos que brancos etc. 

(BATISTA; MASTRODI, 2018, p. 4). 

 

Outro exemplo disto é o que ocorreu, no século XX, com a propagação de teorias 

racistas, que defendiam o embranquecimento e buscavam embranquecer a sociedade 

brasileira (MUNANGA, 2019). Defendemos, portanto, que a sociedade brasileira foi constituída 

a partir de processos - a colonização e a escravidão- extremamente violentos, cujos efeitos 

materiais, políticos e subjetivos permanecem até a atualidade, sendo que a atuação do Estado 

brasileiro, reproduz, em grande medida, as desigualdades raciais e também os elementos 

subjetivos maléficos resultantes destes processos. Isto é importante pois, entendemos que, o 

preto, desde cedo: 

 

Ao converter-se em cidadão, e posteriormente em proletário, o negro conheceu, de 

modo brutal, a condição alienada da liberdade que lhe foi oferecida. O negro foi 

integrado à lógica capitalista, dentro de uma determinada base estrutural, subjugado 

às piores condições de emprego, moradia, saúde e educação. Tal situação condiciona 

os negros e negras a uma estratificação social fechada. Entender os processos sociais 

e históricos aos quais os grupos negros estão determinados, por um ordenamento 

social, que abre poucas brechas de superação dos elementos sociais, econômicos e 

culturais, não pode ser feito de forma distanciada da história, pois os elementos 

estruturais transbordam para diversas evidências de desigualdade, mantidos pelas 

bases já trabalhadas do pensamento social. (MÜLLER, 2021, p. 222). 

Assim como Müller (2021), entendemos que versar sobre os processos sociais e 

históricos que foram responsáveis por marginalizar pretos, pardos e indígenas e por assegurar 
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a perpetuação do racismo em nossa sociedade, faz-se necessário para debatermos acerca da 

atuação do Estado Brasileiro frente a tais indivíduos na atualidade. É neste sentido que a 

próxima seção visa debater acerca da atuação do Estado enquanto ator ativo na exclusão social 

de pretos e na marginalização da cultura preta. 

 

2 O ESTADO BRASILEIRO ENQUANTO FOMENTADOR DA EXCLUSÃO SOCIAL 

 

Como assinalamos na seção anterior, historicamente, o Estado Brasileiro atuou 

efetivamente a fim de assegurar a reprodução de padrões econômicos e sociais responsáveis 

por marginalizar indivíduos pretos, pardos e indígenas. Especialmente na primeira metade 

século XX, a atuação do Estado Brasileiro é claramente contrária aos direitos humanos mais 

básicos das populações racializadas em nosso país (especialmente aqueles de segunda 

geração), de maneira que, como dissemos, observamos não somente a persistência de uma 

grande desproteção social, mas o desenvolvimento de teorias racistas que visavam inferiorizar 

os não-brancos e de leis violentas que visavam ajustar o comportamento dos marginalizados 

com aquilo que era demandado. Por exemplo, como ressaltado por Huning, Silva e Braga (2021), 

as teorias racistas impregnaram-se no seio do Estado, de modo que observamos políticas 

públicas eugênicas postas em prática pelo Estado Brasileiro. 

 

Na Constituição de 1934, formaliza-se a proposta de uma educação eugênica no país: 

Art 138 – Incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das respectivas 

leis: b) estimular a educação eugênica. Durante o período pós-abolicionista, houve 

uma rejeição a estudantes negras(os) nas escolas, impedindo sua matrícula 

(DOMINGUES, 2008), elementos que contribuíram para a produção do analfabetismo 

da população negra e sua desvantagem no acesso a políticas educacionais, que 

marcam as relações étnico-raciais contemporânea. (HUNING; SILVA; BRAGA, 2021, p. 

113). 

 

Esta tendência na atuação do Estado brasileiro permaneceu constante durante grande 

parte do século XX, e se mantém até a atualidade. De acordo com o IBGE (2021), cerca de 56,2% 

da população brasileira é preta ou parda, 42,7% da população é branca e 1,1% é amarela ou 

indígena. Isso significa, essencialmente, que a grande maioria da população brasileira é formada 

por indivíduos racializados, isto é, não-brancos. Ocorre, entretanto que, apesar de pretos e 

pardos constituem a grande maioria da população, estes ainda se encontram marginalizados 
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de diversas áreas da sociedade, muito por conta do racismo, característico e constituinte da 

sociedade brasileira, e pela atuação do Estado, que potencializa e assegura a reprodução de 

uma exclusão social histórica. Os dados acerca da marginalização de pretos e pardos na 

atualidade podem ser observados facilmente em âmbitos políticos, sociais, culturais e 

econômicos, tal como demonstrado pelo IBGE (2019) apresentados abaixo: 

 

Imagem 1- Sem informação 

 
Fonte: IBGE (2019) 

 

É vital observarmos que, de acordo com os dados do IBGE, as desigualdades de cor 

presentes no Brasil são gigantescas. Pretos e Pardos são marginalizados em todos aspectos 

sociais analisados, e são muito mais expostos e propícios a viverem sob o domínio de condições 

precárias de vida e sobre a presença de diferentes violências do que pessoas brancas. Algumas 

destas desigualdades, tal como é o caso da subutilização da mão-de-obra; da baixa 

porcentagem de pretos e pardos em cargos gerenciais e da baixa quantidade de pretos e pardos 

no legislativo, ocorrem, acima de tudo, por conta das dinâmicas socioeconômicas brasileiras, 

marcadas pelo racismo e pela inferiorização dos pretos e pardos. As outras desigualdades, tal 

como é o caso da maior taxa de analfabetismo entre pretos e pardos, do maior grau de violência 

e da maior pobreza e miséria, apesar de ter ligação direta com as dinâmicas racistas presentes 

na sociedade brasileira, só podem ser reproduzidas a partir da omissão ou da atuação 

insuficiente/desfavorável do Estado Brasileiro. Tal como descrito pelo relatório do IBGE (2019, 

p. 11), que debate sobre os dados apresentados acima: 
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As desigualdades étnico-raciais, reveladas na breve série temporal considerada neste 

informativo, têm origens históricas e são persistentes. A população de cor ou raça 

preta ou parda possui severas desvantagens em relação à branca, no que tange às 

dimensões contempladas pelos indicadores apresentados – mercado de trabalho, 

distribuição de rendimento e condições de moradia, educação, violência e 

representação política.[...] Sob os aspectos analisados neste informativo, a 

desigualdade racial se manifesta também de forma bastante acentuada na dimensão 

da violência. Assim como na educação, tal cenário demanda políticas públicas com 

enfoque na população jovem de cor ou raça preta ou parda. No que tange à 

representação política, as pessoas pretas ou pardas encontram-se sub-representados 

em todos os níveis do poder legislativo. 
 

A presença de políticas públicas que visem atender e sanar as demandas e necessidades 

das populações de cor ou raça preta e parda no Brasil, tal como enunciado pelo IBGE (2019), 

faz-se extremamente necessária em uma sociedade marcada pelo racismo, cujas dinâmicas 

sociais excluem e marginalizam mais da metade da população do país. Ocorre, entretanto, que 

políticas públicas transformadoras dificilmente são postas em práticas ou aplicadas pelo Estado 

brasileiro, e quando o são, ou não são empregadas efetivamente ou enfrentam diversos 

ataques oriundos da sociedade civil- tal como ocorre, não raro, com as cotas para pretos e 

pardos adentrarem em instituições públicas de ensino.  

Além das marginalizações econômicas, sociais, políticas e da convivência com situações 

de vida precárias e de diversas violências, pretos e pardos são obrigados a conviver com ataques 

constantes a suas questões identitárias, fator este que tem ligação direta com o subjetivo 

eurocêntrico gestado durante a colonização brasileira. O fato de as questões identitárias 

afrodescendentes serem atacadas constantemente e de diversas maneiras, também é um fator 

oriundo do racismo cuja reprodução depende da ação ativa ou da omissão do Estado brasileiro, 

que além de ser historicamente responsável pela marginalização de pretos e pardos no Brasil, 

atua e auxilia na marginalização e na manutenção de diversas violências contra a cultura e 

identidade afrodescentendes. Apesar de tudo isto, pretos, pardos e indígenas lutam contra a 

marginalização e contra a exclusão social de diversas maneiras, buscando mitigar e resistir 

contra os efeitos maléficos do subjetivo eurocêntrico e do racismo presente na sociedade 

brasileira e contra a atuação do Estado Brasileiro, que mantém e assegura a reprodução de 

dinâmicas socioeconômicas desfavoráveis a tais populações. Por este motivo, a próxima seção 

buscará debater sobre os efeitos destas estruturas sociais sobre o Rap e como este é usado 

como instrumento de resistência e como instrumento de transformação socioeconômica. 

3 DO MORRO AO ASFALTO: A CRIMINALIZAÇÃO DO RAP E SUA RESISTÊNCIA CULTURAL 
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É importante entender a violência como íntima do significado da experiência do racismo 

(FANON, 1968) porque ela está intrinsecamente ligada à forma como o Estado age perante 

nossa presença. Ao mesmo tempo há a necessidade de construir uma absorção dos nossos 

corpos como pertencentes e a forma como somos tratados pela sociedade é altamente 

discriminatória. 

De acordo Ivair Santos (2013), os processos discriminatórios têm vida própria, de modo 

independente da ação de uma pessoa individualmente racista. O conceito de racismo foi 

ampliado para cobrir as formas de racismo institucional e racismo estrutural. O racismo passou 

a ser identificado como uma situação que poderia ocorrer independentemente da vontade das 

pessoas, e se reconheceu que certas práticas, realizadas por instituições, não têm atitudes, mas 

podem certamente discriminar, criar obstáculos e prejudicar os interesses de um grupo por 

causa de sua raça, de sua cor (SANTOS, 2013). 

O ininterrupto racismo e suas consequências podem assim ser estudados em âmbitos 

historicamente construídos e observados em efeitos vivenciados. Pode -se explicar através da 

derivação dos atos violentos cotidianamente destinados às populações racializadas, à 

segregação estruturalmente arquitetada e aos processos de contínua inferiorização, Apesar de 

um vetor potencial e histórico, é também visível uma experiência de localização do racismo e 

diminuição de sua presença na sociedade. Há uma concepção da normalização dos locais de 

subalternização dos sujeitos negros, por exemplo, bem como a implícita negação do sujeito 

branco de sua cumplicidade com as estruturas de privilégio que conferem poderes sobre os 

corpos racializados, em um movimento de compreensão do racismo meramente como se 

fossem atitudes isoladas e interpessoais (GONZÁLEZ, 1988) 

O racismo é uma ideologia que se realiza nas relações entre pessoas e grupos, no 

desenho e desenvolvimento das políticas públicas, nas estruturas de governo e nas formas de 

organização dos Estados. Ou seja, trata-se de um fenômeno de abrangência ampla e complexa 

que penetra e participa da cultura, da política e da ética. Para isso, requisita uma série de 

instrumentos capazes de mover os processos em favor de seus interesses e necessidades de 

continuidade, mantendo e perpetuando privilégios e hegemonias. Por sua ampla e complexa 

atuação, o racismo deve ser reconhecido também como um sistema, uma vez que se organiza 
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e se desenvolve através de estruturas, políticas, práticas e normas capazes de definir 

oportunidades e valores para pessoas e populações a partir de sua aparência (GONZÁLEZ,1988). 

Constantemente, as pessoas negras estão tendo suas vidas tiradas em razão da 

naturalização das desigualdades, vinda de uma estrutura racista. O racismo estrutural é parte 

intrínseca de nossa sociedade em um todo, que passou a normalizar os fatos decorrentes do 

mesmo, a ponto de incorrer numa menor condenação pública quanto às vidas negras que são 

ceifadas (GONZÁLEZ, 1988). 

A criminalização da cultura negra tem se encaminhado após a abolição da escravatura. 

Existiam suportes do Estado, tais como códigos penais que condenavam qualquer expressão 

artística e de religiosidade negra. À medida que revela a estética periférica como ingrediente 

de suas identidades, a população e artistas periféricos carregam estigmas sobre suas produções 

e os lugares que pertencem (ALMEIDA,2018). 

Observando que existe um campo discursivo na qual o status cultural influencia na 

percepção de mundo, são lugares socialmente construídos que precisam ser discutidos. Neste 

sentido, a noção de raça é um fator político para a segregação e subalternização dos corpos 

racializados (SOUZA,1983). 

   Deste modo, a criminalização da população negra, advinda de um racismo estrutural, 

tem sido abordada nas letras de rap. Por meio dele, a juventude negra, inspirada por sua 

ancestralidade, conserva formas históricas de resistência.  Os discursos das músicas tem a voz 

de grupos reprimidos economicamente e socialmente, grupos marginalizados que estão 

sujeitos aos estereótipos racistas e maléficos (ALMEIDA,2018). 

 

A VIDA É LOKA 
 
Esses dias tinha um moleque na quebrada com uma arma de quase 400 páginas na 
mão. Umas minas cheirando prosa, uns acendendo poesia. Um cara sem nike no pé 
indo para o trampo com o zoio vermelho de tanto ler no ônibus. Uns tiozinho e umas 
tiazinha no sarau enchendo a cara de poemas. Depois saíram vomitando versos na 
calçada. O tráfico de informação não para, uns estão saindo algemado aos diplomas 
depois de experimentarem umas pílulas de sabedoria. As famílias, coniventes, estão 
em êxtase. Esses vidas mansas estão esvaziando as cadeias e desempregando os 
Datenas. A Vida não é mesmo loka?’’ (Vaz, 2013). 

 

Os dados do IBGE (2019) informam a diferença de poder econômico entre brancos e 

negros; por este motivo, podemos compreender as desigualdades mostradas nas letras de rap 

como sendo formas de denúncia, sendo o rap um verdadeiro instrumento contra as estatísticas 
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e estereótipos impostos a pretos e pardos em nossos país (dos quais o poema acima é um 

exemplo). Esses mesmos dados mostram como o racismo executa de forma sistêmica a 

economia e a causa da desigualdade social econômica (ALMEIDA, 2018). 

Deste modo, o racismo se perpetua como o conjunto de fatores que estabelecem a 

subalternidade social e econômica do povo preto e através desse racismo que mantém 

mecanismos estratégicos para impossibilitar a emancipação social (NASCIMENTO, 2016) 

Seguindo esse raciocínio o rap é a afirmação da identidade negra brasileira para além da sua 

atribuição de ativismo e denúncia do racismo estrutural e da violência policial. De acordo com 

a sua produção o RAP pesquisa a própria história da escravidão como elemento determinante 

do lugar subalterno dos negros na história do Brasil (ALBINO, 2013). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a contextualização que realizamos neste trabalho, pode-se concluir como a cultura 

negra produzida nas periferias das cidades podem proporcionar mudanças artísticas e sociais 

na população negra. Mediante denúncias do cotidiano que a população racializada bem como 

uma estratégia de comunicar as várias realidades no Brasil, com a finalidade de expor tais 

contextos e de articular uma unidade para lutar contra a opressão racista. 

Inúmeros processos históricos têm colaborado para a desumanização da população 

negra ao longo da história, que tem como consequência o não acesso aos direitos, às políticas 

públicas, aos recursos e o reconhecimento das suas identidades e passionalidade. Buscamos 

defender neste artigo que o Estado brasileiro atuou e atua, exceto raras exceções, a fim de 

assegurar a reprodução das desigualdades sociais e da marginalização de pretos e pardos, que 

apesar das mazelas e dificuldades, resistem da maneira que podem e lutam com as armas que 

possuem a fim de transformar uma realidade tão desigual. 

Na atualidade, a população negra resiste de várias formas, seja por meio político e 

institucional, acadêmico ou por meio da organização de manifestações, ou por meio cultural. 

Como dito neste artigo, entre letras e poesias há muita resistência desse povo. O Rap aparece, 

neste sentido, como um importante instrumento de luta, resistência e de denúncia contra a 

marginalização social de pretos e pardos e como uma forma de questionamento e resistência a 

um Estado que se nega a atuar em prol das populações marginalizadas e excluídas. 
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