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RESUMO: O Brasil, durante mais de três séculos, foi importante destino de negros africanos 

que serviam de mão de obra escrava nas minas de ouro e nos latifúndios rurais. Com efeito, 

não é difícil a compreensão de que a sociedade brasileira conheceu o negro como aquele que, 

dotado de aptidão para o trabalho braçal, vivia isolado do branco que não via nele traços de 

semelhança suficientes para tê-lo como sujeito de direitos. Ainda hoje, grande parte daqueles 

que vivem isolados nas favelas ou em bairros de periferia são negros que sofrem os graves 

efeitos do preconceito oriundo da forma como foram conhecidos os seus antepassados. Assim, 

mesmo depois de adquirir a condição formal de sujeitos de direito, a partir da conhecida Lei 

Áurea, datada de 13 de maio de 1888, o negro brasileiro ainda encontra enormes dificuldades 

para expressar as formas de vida e os saberes culturalmente manifestados por diversas 

gerações de seus ascendentes familiares. O processo de educação formal deveria ser o 

principal instrumento do reconhecimento da figura do negro no Brasil, porém acaba por 

reforçar a discriminação racial na medida em que reproduz apenas o capital cultural estranho 

a ele. Contudo, a desigualdade econômica e social do jovem negro da periferia, alijado das 

vagas nas melhores Universidades, especialmente nos cursos mais concorridos, e das 

melhores posições no mercado de trabalho, tem especial atenção na música RAP. Mais do que 

um estilo musical que alia ritmo e poesia bastante peculiares, o RAP compõe importante 

manifestação cultural na medida em que expressa saberes e o viver de quem o utiliza como 

forma de disseminação de informação e manifestação do pensamento. Surgido na Jamaica, em 

meados dos anos 1960, o RAP animava encontros de jovens da periferia (geográfica e social), 

e denunciava a violência da vida nas favelas da capital Kingston. Assim, desde a origem, o 

RAP procura dar amplitude às vozes de jovens vítimas de preconceito e discriminação, e por 

isso em situação de vulnerabilidade econômica e social. No Brasil, O RAP denuncia a 

condição da maioria de jovens negros, que sob a égide da violência, estão fadados ao 

subemprego ou ao crime, como a “molecada sem futuro” cantada por Mano Brown (aqueles 

que “só vão na escola pra comer, apenas nada mais”). A letra retrata o cotidiano daqueles 

impelidos à margem do contrato social, expulsos do ambiente das escolas, que lhes é hostil, e 

ainda assim acusados de evasão (pois “como é que vão aprender sem incentivo de alguém, 

sem orgulho e sem respeito, sem saúde e sem paz”). Diversos grupos e rappers reverberam 

essa discriminação,da qual o próprio estilo musical é objeto, na medida em que passa longe de 

ser entoado junto das cantigas de elite nas escolas brasileiras, inclusive na periferia, sobretudo 

no ensino infantil e básico.Com isso, evidencia-se a necessidade de um novo currículo que 

aplique a educação como efetivo direito social, para que a escola seja emancipatória, 

contemplando conteúdos que vão além do ensino formal preparatório para um concurso de 

ingresso no ensino superior. 
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