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RESUMO 

O rap é um estilo musical bastante popular nas periferias, por várias partes do 

mundo. A música é um dos integrantes do hip-hop, movimento que surgiu nos Estados 

Unidos na década de 70, como ferramenta de afirmação negra.  

  O estilo é dividido em várias vertentes, de acordo com o conteúdo e os objetivos dos 

artistas. Entre eles, existe o chamado rap de intervenção, que tem o teor mais crítico e 

procura abordar questões como problemas nas periferias, desigualdades, racismo e 

ferramentas de domínio de opressão.  

  Diversos adeptos do rap de intervenção criticam os meios de comunicação de massa, 

como sendo utilizados para o fortalecimento do domínio dos ricos e poderosos, em 

detrimento a exploração e constante queda de qualidade de vida nas periferias. 

Consequentemente, esses músicos possuem uma relação tênue com a mídia.  

  Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise teórica sobre 

a relação entre os rappers de intervenção com a imprensa em cinco países do espaço 

lusófono. Brasil, Portugal, Moçambique, Cabo-Verde e Angola são países em que contam 

com vários adeptos do estilo.   

  Em cada país, as questões a se reclamar são distintas, assim com o relacionamento 

com a mídia também difere. Assim sendo, será estabelecido um comparativo entre as 

realidades, para analisar o quadro da liberdade de expressão em cada um desses países e 

observar as diferenças e semelhanças quanto à absolvição de críticas nos locais estudados. 

  A partir da abordagem dos conteúdos dos músicos, é feita uma análise teórica, 

buscando outros autores que abordam sobre o processo de manipulação das massas. Os 

pensamentos de Marx e Engels (2007) são à base da análise, por já terem previsto que os 

opressores se adequariam a cada tempo, para seguir dominando as massas. Busca-se ainda 

em autores como Gomes (2009) e Ramos (2009), que estudaram sobre a importância do 

estilo musical RAP, como agente politizador nas periferias, por conta da linguagem, 

conteúdo e melodia.  

 

Palavras-chave: Hip-hop, relação com a mídia, espaço lusófono. 
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ABSTRACT 

Rap is a musical style quite popular in the suburbs, in various parts of the world. 

Music is one of the members of the hip-hop movement that emerged in the United States in 

the 70s, as a tool of claim black. 

  The style is divided into several sections according to the content and objectives of 

the artists. Among them, there is the so-called rap intervention, which has the most critical 

content and seeks to address issues such as problems in the periphery, inequality, racism and 

domain tools of oppression. 

  Several fans of rap intervention criticize the means of mass communication, as being 

used to strengthen the domain of the rich and powerful, to the detriment of exploration and 

constant decline of quality of life in the suburbs. Consequently, these musicians have a 

tenuous relationship with the media. 

  Thus, the present work aims to make a theoretical analysis on the relationship 

between rappers intervention with the media in five countries of Lusophone space. Brazil, 

Portugal, Mozambique, Cape Verde and Angola are countries which have several fans of the 

style. 

 In each country, the issues are distinct to complain, so the relationship with the 

media also differs. Thus is established a comparison between the realities, to analyze the 

context of freedom of expression in each of these countries and observe the differences and 

similarities regarding the acquittal of criticism in the locations studied. 

  From the approach of the contents of musicians, there is a theoretical analysis, 

seeking other authors that discuss about the process of manipulation of the masses. The 

thoughts of Marx and Engels (2007) are the basis of the analysis, because they have already 

predicted that the oppressors is adequariam every time, dominating the masses to follow.  

Search is still on authors such as Gomes (2009) and Ramos (2009), who studied the 

importance of the musical style RAP agent politizador the peripheries, on account of 

language, content and melody. 

 

Keywords: Hip-hop, media relations, Portuguese-speaking world. 
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INTRODUÇÃO 

 

  O rap é um dos pilares do hip-hop, movimento de afirmação negra que surgiu na 

década de 70, como forma de mostrar a força da raça afrodescendente e também das pessoas 

carentes, uma vez que é originário das periferias da Jamaica e Estados Unidos.  

  Além da música, que é um das mais populares manifestações do hip-hop, o 

movimento conta com manifestações artísticas como arte gráfica (grafite) e dança (break 

dance). Os adeptos do hip-hop encontraram em escrituras nas ruas e nos metrôs nova-

iorquinos, além da criação de músicas uma forma de se divulgarem na sociedade.  

  A expansão iniciou-se na década de 80, quando se chegou a países como Portugal e 

Brasil, os primeiros do espaço lusófono que tiveram seus primeiros grupos e mc´s, 

abreviatura de mestres de cerimônia, que são os músicos responsáveis por comandar as 

festas, através de canções produzidas anteriormente ou improvisadas no momento do 

espetáculo. Os países africanos da lusofonia começaram a ter os primeiros movimentos hip-

hop no final dos anos 90, com expansão em maior escala nos anos 2000. 

  Boa parte dos rappers adotou um discurso bastante politizado, relatando sobre 

racismo, exclusão social, questões financeiras e violência, que preocupavam as periferias. O 

papel da mídia também passou a ser alvo de críticas dos músicos, que se recusavam a 

estarem presentes nos veículos de comunicação, justificando que também seriam 

explorados, como produtos do capitalismo e, assim contribuíam para opressão dos povos. 

Outra justificativa era a previsão de que eles não seriam tratados imparcialmente e assim 

poderiam contribuir para uma imagem marginalizada do hip-hop. 

  No Brasil, MV Bill foi um dos primeiros a aceitar participar de programas na Rede 

Globo de Televisão, mas utilizou o convite no Programa Domingão do Faustão, em 2004, 

para criticar o papel da mídia, cantando versos da música ‘Só Deus pode me julgar’ e foi 

automaticamente interrompido pelo apresentador do programa. Em março de 2013, o rapper 

MC Marechal aceitou convite para participar de uma festa no reality show Big Brother 

Brasil e cantou trechos da música ‘Vamos voltar à realidade’, que critica o papel da mídia e 

cita o próprio programa em que participara. O apresentador Pedro Bial não citou que 

Marechal fez a apresentação e só foi possível ver a atuação do rapper as pessoas que 

compram o pacote 24 horas. 

  Em Portugal, músicos como Chullage e Valete já compuseram sobre o papel da 

mídia como influenciadores do domínio das massas. Inicialmente, eles não participavam dos 
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programas em grandes emissoras de televisão, mas já aceitaram convites para explicar o teor 

de suas composições em algumas ocasiões. 

  Em Angola, onde existe um controle do poder público sobre os veículos de 

comunicação, não se há espaço para críticas de rappers, apesar do crescimento do 

movimento hip-hop há pelo menos uma década. Ikonoklasta, Carbono Casimiro e MCK já 

lideraram movimentos por maior liberdade de expressão, conscientização sobre a ligação da 

mídia com o governo local, e até mesmo pela queda do Movimento Popular de Liberdade de 

Angola, que governa o país desde a década de 70 e, por isso, sofreram com repressão, 

perseguição e tortura. 

  Em Moçambique, o rapper Azagaia já realizou diversas críticas ao governo local, 

mas segue concedendo entrevistas a diversos veículos de comunicação, inclusive afirmando 

que recebeu ameaças para mudar o discurso. Não foca no papel da mídia em suas letras, 

assim como os demais rappers locais. 

  Em Cabo-Verde, o movimento hip-hop encontra dificuldades para expansão, devido 

à falta de apoio financeiro. As mensagens exploradas são, geralmente, contra a miséria do 

país, mas não à mídia, já que jornais e emissoras de televisão mostraram a necessidade de 

dar maior espaço ao movimento. 

 

JUSTIFICATIVA 

 A mídia é imparcial ao ponto de aceitar ser criticada? O trabalho principal gira em 

torno dessa questão. A análise de conteúdo é focada principalmente em músicas feitas contra 

a imprensa e como diferentes meios de comunicação aceitaram essas questões e abriram 

espaço para um debate. Assim sendo, existe uma abordagem sobre censura, já que muitos 

rappers reclamam da falta de debate da imprensa, para que receba mais críticas e, assim, 

aprimorem os seus conteúdos de interesse público.  

  São comparados diferentes países e emissoras também distintas dentro do espaço da 

lusofonia. O trabalho foca-se em casos nos quais os rappers reclamaram de restrições da 

mídia, bem como mostra músicas que contém conteúdo crítico e analisa as letras e as 

realidades da imprensa nos contextos desses locais.  

 A partir daí, o trabalho é importante para analisar questões fundamentais no trabalho 

da imprensa, como a busca pela imparcialidade, a ética, a censura e a distorção de fatos, para 

a construção de uma imagem que interesse aos meios de comunicação.  
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  Outra questão  fundamental nesse trabalho é buscar entender o papel do rap como um 

agente educador e conscientizador nas periferias dos países do espaço lusófono. O trabalho 

faz um debate sobre o cumprimento dos objetivos do hip-hop, que é afirmar a cultura negra 

e as periferias, ao mesmo tempo em que busca conscientizar a população para procurar 

alternativas e neutralizar as questões problemáticas.   

1. O GÊNERO RAP E SUAS CARACTERÍSTICAS 

1.1 O rap 

  O Hip Hop é um movimento cultural que surgiu na Jamaica e nos Estados Unidos na 

década 1960, com o intuito de reunir negros e periféricos. Rose (1994) aponta que o 

movimento é formado por elementos de música (RAP – Rhythm and Poetry, ritmo e poesia), 

dança (break) e arte (grafite). Gomes (2009), aponta que o Hip Hop possibilitou a 

oportunidade de negros da periferia divulgarem  os pensamentos deles sobre diversos 

assuntos.  

“O Hip Hop foi criado pelo DJ Áfrika Bambaataa, em 1968, para nomear os 
encontros de Break, Dj’s e dos Mc’s no Bronx, em Nova York, da fusão de 

vários ritmos africanos como: o blues, o spiritual, o Soul, o reggae e o funk.” 

(GOMES, 2009, p.2). 

  

  Para Righi (2011), a sociedade racista fez com que o negro construísse seus nichos 

de lazer, seus guetos, organizados inicialmente no fundo do quintal da própria casa, 

evoluindo para o baile.  

  O rap é um estilo musical que conseguiu popularização no espaço lusófono e tem 

como característica a democracia, por possibilitar que pessoas de diferentes perfis se 

expressem. Entre os artistas, estão jovens que estão sendo alfabetizadas, pessoas que saíram 

do mundo da criminalidade e estudiosos com formação no ensino superior. Dayrell (2002) 

afirma que o rap é um movimento que possibilitou jovens da periferia e grupos negros se 

expressarem e mostrarem as suas visões de mundo. 

 

“O rap surge como uma manifestação ligada a grupos negros das periferias 

que expressavam suas visões de mundo e perspectivas de vida pela música, 
representando um meio fecundo para mobilização e conscientização. Ele 
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posta pela seleção e combinação de partes de faixas já gravadas, a fim de 

produzir uma nova música.” (Dayrell, 2002, p.125) 

1.1 O rap no espaço lusófono  

 O rap é um movimento que chegou ao Brasil e Portugal por volta da década de 90, se 

espalhando, sobretudo, nas periferias. No Brasil, os artistas não conseguiam recursos para 

gravar discos oficiais e faziam batalhas de mc´s e gravações amadoras, até que em 1995, 22 

músicos se uniram para gravar o disco ‘Rap Brasil 1’, que contava com 12 faixas e se 

tornou o primeiro cd de rap nacional. As músicas tinham um sentido politizado, críticas 

sociais e relatavam o dia-dia da periferia.  

  Ramos (2009) classifica que as letras de rap brasileiro têm como característica a 

persuasão e a influência política e social de diversos assuntos que são importantes para as 

mudanças solicitadas na periferia. 

 “Os raps nacionais da última década apresentaram surpreendentes  
sobreposições, frequentemente em uma mesma letra. Misturam-se ali  
fragmentos de textos que poderiam ser encontrados em reportagens 

jornalísticas, pesquisas acadêmicas, textos religiosos, conversas informais, 

inquérito policial, narrativas ficcionais, comícios políticos, e assim por 

diante”. (RAMOS, 2009, p. 55). 

  Os cantores de RAP expressam que sentem preconceito de parte da sociedade, por se 

tratar de um estilo musical oriundo da periferia. Sendo assim, existe uma rejeição popular 

para conhecer o trabalho desses músicos e eles expressam o sentimento de preconceito 

respondendo que o RAP é a música do bem e da luta pela igualdade social. O rapper 

Antônio Luiz Júnior, o Rappin Hood, é autor da música “RAP, o Som da Paz” que explora 

um contexto em que mostra o estilo como responsável por divulgar a paz. A música cita que 

“RAP é o som da paz, que prega união. Mais uma estrela da constelação. Meu compromisso, 

eu sei, não é em vão”.   

  Em todo o espaço lusófono, os rappers têm utilizado o gênero musical para expressar 

a importância de pobres e negros se imporem e obterem mais afirmação na sociedade, 

utilizando sempre uma linguagem simples, sendo uma espécie de diálogo com o ouvinte. O 

estilo chegou a Portugal na década de 90 e vários músicos conseguiram se tornar famosos, o 

que contrasta com a realidade de outros músicos que não fazem da música um objeto de 

trabalho e acreditam que a busca por dinheiro prejudica o objetivo inicial do rap, de ser um 
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agente conscientizador da periferia.  

  Angola é o país no qual os músicos que adotam um discurso revolucionário sofrem 

com perseguições, ameaças e torturas. MCK foi o primeiro rapper que gravou um disco de 

hip-hop reacionário, no ano de 2003. A gravação que fazia denúncias ao partido Movimento 

Popular de Libertação de Angola (MPLA) era vendida de forma ilegal, mas incentivou a 

outros jovens a reproduzir as músicas do pioneiro. Um desses foi Arsénio Sebastião, o 

Cherokee, que foi morto por agentes da Unidade da Guarda Presidencial em novembro de 

2003. 

  Em Moçambique, o rapper Azagaia se tornou uma ameaça ao governo local. O 

músico que canta canções de intervenção, contra o governo e a ação da polícia das periferias 

desde o início dos anos 2000 já se disse ameaçado inúmeras vezes, para parar de cantar as 

músicas contra o governo local.  

  Em Cabo Verde, onde a liberdade de expressão é elogiada por grupos políticos 

oposicionistas ao governo, não se registra um atrito claro entre os membros do hip-hop e a 

mídia. Porém, trata-se de um movimento que chegou há pouco tempo no tempo, cerca de 

dez anos e, por isso, os músicos locais ainda estão em fase de início da relação com a 

imprensa e também pedem mais espaço, para que o hip-hop possa se manifestar. 

2. CASOS CRÍTICOS NO ESPAÇO LUSÓFONO 

2.1 CASOS DO BRASIL 

 Ramos (2009) afirma que o rap surgiu no Brasil no final dos anos de 1980, como uma 

manifestação ligada a grupos negros das periferias que expressavam suas visões de mundo e 

perspectivas de vida pela música, representando um meio fecundo para mobilização e 

conscientização. 

  Os rappers se mostraram críticos ao papel da mídia, que tem ligações com fatos 

contestáveis da história brasileira, como o apoio ao golpe militar e a eleição de Fernando 

Collor de Melo, que deixou o governo por impeachment. Com isso, aceitar um convite para 

a Rede Globo de Televisão era algo inaceitável entre os primeiros membros do rap 

brasileiro.  

  Consequentemente, a imprensa inspirava os adeptos do movimento, como um alvo 

de crítica. O grupo paulista Face da Morte e o rapper brasiliense Genival Oliveira 
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Gonçalves, o GOG, compuseram em 1999 a música Televisão, no qual critica o papel do 

veículo de comunicação como objetivo de alienação. Na canção, eles estabelecem a relação 

entre conteúdos de baixo nível cultural, com a manutenção da pobreza e dos domínios das 

massas nas periferias. Além disso, abordam os fatos históricos em que a mídia declarou-se 

favorável aos grupos opressores.  

  O conteúdo defendido por GOG e Face da Morte, de que a Televisão é fator 

contribuinte para a manutenção do sistema dominante, que oprime e explora a grande massa, 

se assemelha à visão que Marx e Engels (2007) já previam no Século XIX, de que a classe 

dominante iria adequar as estratégias de manipulação a cada período da história. 

“Os indivíduos que constituem a classe dominante também têm, entre outras 
coisas, consciência, e daí que pensem; na medida, portanto, em que 

dominam como classe e determinam todo o conteúdo de uma época 
histórica, é evidente que o fazem em toda a sua extensão, e portanto, entre 

outras coisas, dominam também como pensadores, como produtores de 

ideias, regulam a produção e a distribuição de ideias do seu tempo; que, 
portanto, as suas ideias são as ideias dominantes da época.” (MARX; 

ENGELS, 2007, p.47).  

  Os rappers afirmam que a televisão contribui para o processo de alienação. Marx 

(2004) conceitua que a alienação é a estratégia da classe dominante de elaborar ações para 

controlar as mentes da grande massa, destacando que esse processo se dá pela coisificação, 

exploração e apropriação demasiada do privado do trabalhador. Por conta da alienação, o 

trabalhador não se preocupa com problemas sociais e se atentam apenas com questões 

pessoais, como obtenção de emprego, como se as questões públicos não interferissem nele. 

 
 “O trabalhador tornou-se uma mercadoria e é uma sorte para ele conseguir 

chegar ao homem que se interesse por ele (...) não tem apenas de lutar pelos 

seus meios de vida físicos, ele tem de lutar pela aquisição de trabalho, isto é, 
pela possibilidade, pelos meios de poder efetivar sua atividade”. (MARX; 

2011, p.24-25). 

  

GOG e Face da Morte ainda acusam os apresentadores de programas televisivos 

Hebe Camargo e Ratinho de apoiarem o sistema opressor, mas de não serem claros em suas 

mensagens. Fernandes Neto (2004) denomina esse processo, como sendo o envio de 

mensagens subliminares, que é o efeito de explorar conteúdos, aparentemente imparciais, 

mas que implicitamente tem o intuito de manipular a massa e possibilita a expansão do 

poder econômico e/ou político.  
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  As teses defendidas por GOG e Face da Morte encontra semelhanças com a de outros 

rappers brasileiros e, por isso, existia a opção pelo silêncio à grande mídia, para que os 

críticos não se tornassem produtos da grande mídia e, consequentemente, contribuíssem para 

o processo de alienação.  

  MV Bill decidiu em maio de 2004 aceitar um convite do programa Domingão do 

Faustão e cantou a música “Só Deus Pode me julgar”. O rap conta com versos que criticam 

a exclusão dos negros do papel de protagonista na televisão e a relação da mídia com a 

manobra de massas, com versos apontando a própria Rede Globo de Televisão “Não é moda 

quem pensa incomoda/ Não morre pela droga/ Não vira massa de manobra/ Não idolatro a 

mauricinho da TV/ Não deixa se envolver/ Porque tem proceder/ Pra que?/  Porque?/ Só 

tem paquita loira, aqui não tem preta como apresentadora/ Novela de escravo a emissora 

gosta/ Mostra os pretos chibatadas pelas costas/ Faz confusão na cabeça de um moleque 

que não gosta de escola//”.  

  O apresentador Fausto Silva tentou interromper o músico, logo que percebeu os 

versos críticos, mas MV Bill continuou cantando, mesmo com a insistência do apresentador 

de que a participação do músico já havia se encerrado. O rapper mostrou todo o conteúdo da 

canção que busca refletir sobre o julgamento feito aos periféricos, rappers e negros, de que 

são pessoas menores e, afirma assim, que “Só Deus pode me julgar”.   

  A apresentação se tornou um marco para o rap nacional, que mostrou puder enfrentar 

o sistema midiático, ao mesmo tempo as emissoras de televisão foram gradualmente abrindo 

mais espaço para o rap nacional. Entretanto, uma nova crítica no ar a um canal em que está 

participando das apresentações só foi registrada novamente em março de 2013, quando o 

rapper MC Marechal aceitou participar de uma festa no reality show Big Brother Brasil. Ele 

aceitou o convite de Marquinho Sócio, um cover de Tim Maia e cantou versos do rap 

“Vamos voltar a realidade”, que critica a mídia como manipuladora de pessoas e expõe 

fatos, retratando inclusive o próprio reality show. A apresentação do músico para as pessoas 

que tem a assinatura 24 horas do Big Brother Brasil não foi vetada, mas durante a 

apresentação do programa não houve qualquer citação sobre a participação de MC 

Marechal. A reprodução pode ser vista apenas no site de vídeos Vimeo.  

  Marechal retrata sobre o programa no verso “Eles mostram as festas e futilidades/ 

mas jamais vão expor quem chora por trás dos restos de maquiagem” e sobre manipulação 

ao cantar “Se eles sabem o que tu queres/ pode prever sua reação”.  
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2.2 CASOS DE ANGOLA 

A relação entre os rappers de intervenção e a mídia em Angola é conflituosa. Desde a 

gravação do primeiro disco de rap do país, o “Trincheira de Ideias” de MCK, os jovens 

encontraram no hip-hop uma forma de resistência contra a opressão e, assim sendo, passou a 

ser uma forma de confronto com o governo local.   

  Um dos alvos desse grupo de resistência é a mídia local. MCK, Ikonoklasta e 

Carbono Casimiro já compuseram músicas contra a imprensa angolana, que é controlada 

pelo governo nacional e, por isso, sofre censura. Os rappers que criticam o Movimento Pela 

Liberdade de Angola (MPLA) não são convidados para os programas de televisão, 

tampouco são chamados para emissoras de rádio ou grandes jornais de circulação nacional. 

  MCK canta em “Circuito Fechado” sobre a opção da carreira de não ser famoso e 

resistir às ofertas de glamour e riqueza, por acreditar em ideais de mudanças para Angola. O 

músico retrata que “Minha música parou de tocar na rádio e passou a tocar no coração de 

milhares de angolanos”, além disso, relata em “O País do Pai Banana” que “A imprensa 

está comprada”.  

  Além de serem censurados, os músicos que confrontam com o governo local são 

perseguidos pela polícia e governo. Em 2003, ano da gravação do primeiro disco de MCK, o 

iniciante no rap Arsénio Sebastião, o Cherokee, foi morto após realizar um cover do músico, 

como medida exemplar.  

  Carbono Casimiro também é fundador do portal Central 7311, que é uma mídia 

alternativa em que expõe as letras dos músicos, concede espaço para outros artistas que 

fazem oposição ao governo, assim como aborda diversas questões políticas, em uma visão 

esquerdista.  Casimiro mora atualmente em Namíbia, por se dizer perseguido pelo governo 

local e, por isso, não teria espaço para escrever as informações que coloca em seu portal.  

Além disso, o próprio domínio do portal está registrado em Namíbia, mesmo com o 

conteúdo abordado sendo essencialmente sobre a política de Angola, em uma versão 

esquerdista. 

  MCK e Ikonoklasta também procuram alternativas em outros países. Eles gravam os 

seus discos em Portugal, porque os estúdios locais se recusam a trabalhar com eles, por 

também temerem perseguições do governo e assim correrem os riscos de sofrer com 

ameaças de desativação. 
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2.3 CASOS DE PORTUGAL 

 O rap é um estilo musical em ascensão em Portugal. Cantores como Valete, Sam The 

Kid e Boss AC possuem várias participações nos jornais, emissoras de televisão e grandes 

eventos musicais do país. Eles se tornaram artistas mainstream no cenário da música 

potuguesa.   

  A relação entre imprensa e os músicos mais famosos não é marcada por conflitos e 

mesmo os músicos críticos abordam em suas letras a corrupção e os problemas sofridos nas 

periferias de grandes cidades como Lisboa e Porto. Sendo assim, a liberdade de expressão e 

a mídia não são grandes alvos desses rappers.  

  Entretanto, Chullage compôs a letra “Mediacridade”, em que aponta a falta de 

melhores conteúdos educacionais na imprensa portuguesa. O rapper cita nomes dos meios de 

comunicação em diversos versos, colocando em questão se a mídia cumpre o papel de 

informar o público ou está a serviço apenas de interesses dos empresários.  

  Chullage afirma que “O Correio mete o crime em destaque”, “Dão a sensação de 

que o Público ainda tem opinião”, “Liberdade de expressão é pra expressar o que já vem 

Expresso”. Nos três versos, o músico cita nomes de veículos de comunicação, através de um 

trocadilho em que põe em questão a busca do controle da sociedade. Chullage põe em 

questão ainda a falta de exploração de interesse público e a reprodução apenas de conteúdos 

medianos, que não trazem grande reflexão.   

 A música “Mediacridade” ainda aponta que a RTP, como canal público, deveria 

explorar mais assuntos de interesse cultural, educacional e informativo. Assim Chullage 

aponta a necessidade de reformulação da imprensa portuguesa, para servir como meio 

informativo e não um contribuinte da exploração.  

  O argumento de que a utilização excessiva de conteúdos de entretenimento, em 

relação a programas educativos, para manter o controle das massas nas questões políticas e 

sociais assemelha-se com as teorias de Eco (2004), uma vez que o teórico julga que 

conteúdos médios contribuem para a manutenção do controle sobre a população. 

“A televisão tem a capacidade de tornar-se instrumento eficaz para uma ação 
de pacificação e controle, a garantia de conservação da ordem estabelecida 

através da proposta contínua daquelas opiniões e daqueles gostos médios que 
a classe dominante julga mais próprios para manter o status quo”. (ECO, 

2004, p. 346).  
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  Portugal ainda se registra grupos que se recusam a entrar no mercado de 

comercialização e apontam que o crescimento de grupos mainstreans apenas prejudica o 

público de conhecer o hip-hop, que para os defensores desse meio alternativo só existe em 

músicas de intervenção.  

  Gravando em estúdios amadores, os rappers alternativos lusitanos criticam a relação 

amistosa entre os rappers e as emissoras de televisão, assim como apontam que muitos 

vendem os seus ideais, para cumprir os interesses das gravadoras.  

  A cidade de Cascais, na Região Metropolitana de Lisboa, é um centro de rappers 

undergrounds. O rapper Pedro Miguel, que optou pelo nome de Diabólico, por demonstrar 

ódio à relação capitalista entre o rap e as gravadoras, compôs músicas como “Sem 

Contrato”, na qual fala sobre as dificuldades de optar por um estilo underground, mas as 

recompensas conquistadas. “Trabalho sem contrato com gravadora/ Não me rendo a 

máquina explorada/ Você não vai me ver na televisão/ Mas quem me escuta sabe qual é a 

minha intenção/ Não estou aqui para servir o patrão/ Sirvo o meu povo trazendo mensagem 

de coração”. 

2.4 CASOS DE MOÇAMBIQUE 

  A mídia moçambicana mostra-se livre para divulgar protestos, manifestações e 

palavras contra o governo e seus aliados. Não existem grandes fatos de restrição ou censura 

nos últimos anos. Dessa forma, os canais de comunicação de Moçambique não são os 

principais alvos de intervenção dos rappers locais.  

  Azagaia é considerado um dos primeiros nomes do rap local e suas letras são 

conhecidas por conter grandes manifestações e objetos de resistência, com críticas diretas ao 

governo local, aos policiais e a miséria. O próprio músico cita a mídia de forma positiva em 

suas canções por expor a versão oposicionista. O rapper agride, na verdade, ao governo, 

acusando de realizar diversas ameaças para que ele parasse de enviar mensagens musicadas 

contra a política nacional de Moçambique.  

  O rapper compôs a música “Minha Geração”, em que fala sobre a tentativa do 

governo local de restringir as participações populares, como as de suas músicas, como forma 

de manter o controle das massas. Azagaia canta que “Eu sou da geração que não deixa o nó 

da gravata prender o grito de liberdade que explode na garganta/ A geração que sabe quem 
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merece uma estátua/ Carlos Cardoso e Siba-Siba Macuácua/ Eu sou da geração que discute 

ideias/ Não importa se são de Simango ou do camarada Eneas/ Não importa se é da 

prostituta da rua mais feia”.  

  O rapper cita Cardoso e Macuácua foram mortos na década de 90, porque estavam 

dispostos a denunciar porque sumiram 400 milhões de dólares de uma agência bancária. Os 

outros citados são Eneas Comiche, ex-ministro das finanças e Simango é um político 

esquerdista de Moçambique, que participou de diversos movimentos de resistência.  

  Azagaia também destaca o poder de intervenção dos jovens moçambicanos, que 

protestam, realizam manifestações que param o país e se recusam a obedecer ao governo 

local de forma pacífica e sem debates. “Eu sou da geração dos competentes, não dos 

obedientes/ Dos intervenientes, não dos convenientes/ Aquela que morde o bife sem dentes/ 

Pergunta os Madgermane e os Antigos Combatentes Pergunta...quem não conhece a minha 

geração/ A que em Fevereiro e Setembro fez parar uma nação”.  

  O único caso em que Azagaia teve relação conflituosa com a imprensa aconteceu em 

julho de 2011, quando a Polícia de Investigação Criminal (PIC) o prendeu por estar em 

posse de algumas gramas de soruma, que é proveniente da cannabis ativa. O uso é ilegal em 

Moçambique, mas a legislação local prevê apenas a apreensão da droga. Ainda assim, 

Azagaia passou quatro dias preso e a polícia local passou a informação para imprensa da 

possível ligação do músico com o tráfico de drogas. Entretanto, outros veículos divulgaram 

a tentativa de uma armação entre governo e polícia, como forma de repreensão ao músico. 

2.5 CASOS DE CABO VERDE 

  Os primeiros grupos de rap de Cabo-Verde surgiram na década de 90. Um dos 

principais destaques passou a ser o Tchipie, primeiro grupo feminino a ganhar expansão no 

espaço lusófono. As canções abordavam essencialmente as diferenças que as mulheres 

sofrem em relação às oportunidades de trabalho no país.  

  As músicas do Tchipie geraram divulgação na mídia e iniciou-se um debate para que 

as diferenças de sexo não influenciassem nas relações sociais do país e quebrasse a 

discriminação em Cabo-Verde.  

  No país, estabeleceu-se ainda um questionamento sobre o fato da música hip-hop não 

representar a cultura cabo-verdiana, logo em seu surgimento no país, uma vez que contava 

com influência norte-americana. O compositor Ney Fernandes defendeu o fortalecimento do 
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hip-hop, como uma nova expressão da música do país, em entrevista a revista Magazine, em 

matéria assinada por José Garcia. 

“Não sei se é justo dizer que as suas composições não são músicas de Cabo 
Verde. Podem não ser músicas tradicionais, mas não deixam de ser músicas 

de Cabo Verde, de fato com alguma influência [...]. Para mim, a música que 

eles fazem é de Cabo Verde, à semelhança da morna e da coladeira, que 
também sofreram a influência num passado recente da música brasileira e 

das Antilhas” (GARCIA, 1998, p. 23). 

 

  Os rappers cabo-verdianos mostram, em sua maioria, os problemas sofridos nas 

periferias, buscando abrir um debate político-social em que dar-se voz aos oprimidos. 

Assuntos como diferenças de classe, falta de estrutura em locais de grande aglomeração 

popular e corrupção estão entre os mais abordados pelos adeptos do hip-hop no país.  

  Entretanto, o hip-hop ainda não é um movimento consolidado no país e os músicos 

sofrem com dificuldades financeiras, para se afirmarem no mercado nacional. Em novembro 

de 2012, a Televisão de Cabo Verde (TCV) mostrou várias reportagens retratando o cenário 

do hip-hop local, já que se comemorou o mês do movimento. Na série de matérias, podem-

se observar problemas como dificuldades para agendar shows e para conseguir gravadoras, 

por isso, mesmo os principais nomes locais fazem os trabalhos em estúdios amadores e 

colocam as músicas à venda através de plataformas da internet, como o Itunes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Analisando a realidade de diferentes países, observa-se que a mídia impõe barreiras 

para evitar ser criticada. Observa-se ainda que fatores como liberdade de imprensa e 

democracia influenciam para que o debate seja mais aberto ou restrito nos diferentes países.  

  Em Angola, onde o controle da imprensa é mais intenso, nota-se uma censura nítida, 

sem qualquer espaço para críticas. Os rappers já sabem que não terão espaço nos meios de 

comunicação de massa e sequer procuram estabelecer uma relação pacífica. As músicas são 

realmente a forma de se comunicar com o público.  

  A restrição acontece até mesmo na internet, uma vez que os veículos oposicionistas 

têm os seus domínios instalados em outros países como Namíbia ou Moçambique, no qual o 

governo angolano não pode estabelecer controle e pedir restrições, mesmo se tratando de 
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críticas ao MPLA. Além disso, os próprios estúdios de gravação se recusam a trabalhar com 

rappers críticos, para evitar perseguições ou até mesmo serem desativados.    

  Em Portugal e no Brasil, a liberdade de expressão é garantida por lei e a imprensa 

busca uma forma mais amena de abrir espaços para as críticas, de uma forma mais política. 

Mostrar uma visão política popular é algo que vem sendo aceito por canais de rádio e 

televisão, assim como nos jornais. A criação de veículos na internet, onde se abre um debate 

mais intenso sobre o papel da mídia e essa relação com o hip-hop também acontece sem 

qualquer restrição.   

  Entretanto, quando a crítica atinge diretamente aos veículos de comunicação, elas 

sofrem restrições. Chullage e Valete, em Portugal, já concederam entrevistas há veículos 

como RTP e TVI, mas não exploraram músicas que contam com críticas diretas aos meios 

citados, quando lá estiveram. No Brasil, a TV Globo buscou ocultar MV Bill e MC 

Marechal, nos momentos em que os rappers citaram ações contestáveis da Rede Globo.  

  Marechal inclusive participou do Programa Manos e Minas da TV Cultura, para 

cantar “Vamos voltar a realidade” na íntegra e se manifestou dizendo “Parceiro, acredita 

esse aqui é um programa de verdade, porque nos outros programas falam ‘esse conteúdo aí 

não pode’, aqui ninguém quis saber qual era o conteúdo da letra”.  

  Em Moçambique, a liberdade de expressão é um direito pleno, garantido por lei. A 

mídia também não está entre os alvos dos principais membros do movimento no país. Dessa 

forma, os rappers que optam por fazer críticas sociais não sofrem restrições, mostrando uma 

relação entre mídia e hip-hop, bastante pacífica. Na verdade, Azagaia aborda em suas letras 

a perseguição do governo que sofreu por fazer ser ouvido pela população, através da mídia. 

Mesmo os veículos de maior repercussão não contam com restrições e, por isso, não é alvo 

do rap.  

  Já Cabo Verde, o hip-hop ainda não representa uma ameaça para mídia, já que está 

em processo de iniciação. A mídia não é alvo dos músicos locais e até recebem apoio da 

imprensa, estabelecendo uma relação amistosa.  

  Assim sendo, percebe-se que a imprensa é alvo dos rappers apenas quando eles se 

sentem reprimidos e acreditam que as mensagens foram distorcidas pela imprensa, para que 

o movimento hip-hop não se estabeleça como uma mídia de informação alternativa. Além 

disso, os meios de comunicação mostram que os interesses próprios dos veículos não podem 

ser atingidos, pois quando são, a opção deles é de evitar que essa mensagem se torne pública 

e, com isso, não divulgam essas críticas. 
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