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Resumo 

Esse artigo mostra que, em contrapartida a censura que impera na imprensa de 

Angola, os jovens angolanos se comunicam através do gênero musical rap, além de 

manifestações sociais e da internet. O Movimento Revolucionário Angolano (MRA) é um 

partido político não oficial formado por jovens que desejam mudanças políticas no país e 

afirmam que estão construindo a “Geração da Mudança”. Trata-se de uma alusão 

“Geração Vamos Descobrir Angola”, em que músicos e grupos nacionalistas 

conseguiram a independência do país em 1975. O rap representa uma importância 

semelhante à música popular angolana, que foi uma das principais responsáveis por 

transmitir os ideais de liberdade no período pré-independência. O rap é uma das vertentes 

do movimento hip hop, que surgiu nos Estados Unidos na década de 1970, como forma 

de expressão dos negros, historicamente excluídos devido à segregação racial que durou 

até 1964. O movimento se globalizou e passou a abordar questões sociais específicas de 

cada localidade. Em Angola, o rap aparece como um instrumento que quebra o silêncio 

imposto pelo governo do presidente José Eduardo dos Santos, que governa o país desde 

1979. O primeiro nome do rap angolano é MCK, que grava “Trincheira de Ideias” em 

2003. O disco é carregado de denúncias ao presidente e ao seu partido, MPLA. Apesar de 

inúmeras represálias, o rap ganhou popularidade e contribuiu para o surgimento de 

movimentos sociais em 2011, que foram à base para a construção do MRA. Logo na 

primeira manifestação, o popular rapper Luaty Beirão foi um dos 15 presos.  
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Abstract 

 

This article shows that, in contrast to the censorship prevailing in Angola’s press, the 

Angolan youth communicate through the rap music genre, as well as social events and 

the internet. The Angolan Revolutionary Movement (ARM) is an unofficial political party 

formed by young people who want political change in the country and say they are 

building the "Generation of Change". This is an allusion to "Generation Let's Discover 

Angola", in which musicians and nationalists groups have managed the country's 

independence in 1975. Rap represents an importance similar to the Angolan popular 

music, which was one of the main responsible for transmitting the ideals of liberty in the 

pre-independence period. Rap is one part of the hip hop movement, which emerged in the 

United States in the 1970s, as an expression of blacks, historically excluded because of 

racial segregation that lasted until 1964. The movement went global and began to deal 

with specific social issues in each location. In Angola, the rap appears as a tool to break 

the silence imposed by the government of President José Eduardo dos Santos, who has 

ruled the country since 1979. The first name of the Angolan rap is MCK, which records 

"Trench Ideas" in 2003. The disc is loaded with accusations to the President and his party, 

MPLA. Although many reprisal, rap has gained popularity and contributed to the 

emergence of social movements in 2011, which were the basis for the construction of the 

ARM. On the very first manifestation, the popular rapper Luaty Beirão was one of the 

15  prisoners. 
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Introdução 

 A música é historicamente um meio de participação política em Angola. Na 

Guerra da Independência desse país africano, a música de intervenção reforçava o 

discurso dos movimentos nacionalistas. De acordo com Gonçalves (2004), esse ritmo 

surgiu na década de 1950 e sofria forte represália do Império Português, responsável por 

colonizar o país. Apesar das perseguições, os nacionalistas passaram a ganhar mais força 

em suas manifestações e três grandes grupos de libertação foram formados, o Movimento 

Popular de Libertação de Angola (MPLA), a Frente Nacional de Libertação de Angola 

(FNLA) e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA). A 

independência de Angola foi promulgada em 1975, mas o MPLA foi reconhecido como 

único movimento que conseguiu a independência do país. Daí, o MPLA criou um sistema 

socialista unipartidário, o que revoltou os oposicionistas e resultou em uma guerra civil 

que só foi encerrada em 2002.  

  Atualmente, a música também é utilizada como porta-voz do público que luta por 

transformações políticas em Angola. O rap é, de acordo com Oliveira (2013), o ritmo que 

representa os angolanos que estão insatisfeitos com o governo do presidente José Eduardo 

dos Santos, que está no poder desde 1979. O rap age ao lado de manifestações sociais, 

que estão acontecendo no país desde 2011, como comenta Oliveira (2013). Em artigo 

publicado no Jornal O Público1, o jornalista José Eduardo Agualusa informa que logo na 

primeira manifestação política, o rapper Luaty Beirão estava entre os 15 ativistas que 

foram presos. Ainda assim, Luaty segue participando das ações políticas. Das 

manifestações, surgiu a denominação Movimento Revolucionário Angolano (MRA) em 

2013 e, apesar de não ser um partido oficial, representa, para Oliveira (2013), uma ameaça 

maior ao governo do que os partidos de oposição.  

 

 

2. A influência da arte no processo de independência de Angola 

  O Bairro Operário de Luanda concentrou uma série de filhos de operários na 

década de 1950 que se interessaram pela literatura, como forma de adquirir conhecimento 

para combater a atuação do império português em Angola. Vários jovens se reuniam para 

distribuir panfletos, convidando a população para lutar pela independência, com o lema 

“Vamos Descobrir Angola”. 

                                                           
1AGUALUSA, J. E. (2012) Crónica de uma vitória anunciada. In: Jornal O Público, 26-08-2012, secção 

nacional, pp. 14-19. Conteúdo disponível em: http://www.clipquick.com/Files/Imprensa/2012/08-

26/0/1_1883267_22EC6AD97EAB4847D755CF6FEB972E23.pdf 
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 Liceu Vieira era um dos responsáveis por organizar a distribuição dos panfletos. 

Ele também criou a banda Ngola Ritmos no final dos anos de 1940. O grupo cantava 

músicas em prol da independência em quimbundo e português, sendo formado por 

crioulos e assimilados. Os assimilados eram, de acordo com Nascimento (2013), aquelas 

pessoas que não tinham uma identificação cultural definida, devido à impossibilidade de 

explorar os seus hábitos e língua, além de se encontrarem desunidos do seu povo. Alves 

(2013) comenta que a identificação cultural contribuiu para a construção de uma música 

autêntica e ainda com regionalismos que driblavam a censura imposta pelo ditador 

português António de Oliveira Salazar. 

 

“Em relação ao cenário musical, uma fase importante se dá entre décadas de 1940 e 1950, 

onde compositores e intérpretes recuperaram elementos do regionalismo e a visão 

nacionalista da cultura foi um dos caminhos encontrados por aqueles que tentavam driblar 

a censura e as imposições da ditadura salazarista. Neste contexto de reivindicação, a 

produção musical do grupo “N’gola Ritmos”, formado em 1947 pelo músico Liceu Vieira 

Dias, foi salutar. Um dos objetivos era preservar a cultura angolana e, assim, compunham 

e interpretavam em kimbundu com a intenção de elevar a cultura dos seus antepassados 

e estabelecer uma relação entre o campo e a cidade” (ALVES, 2013, pp. 379). 
  

Enquanto atraiam mais pessoas na luta anti-colonial, incluindo até mesmo 

portugueses, o Ngola Ritmos ganhava a rejeição dos colonos. De acordo com Santos 

(1999), o grupo chegou a ser hostilizado por um grande grupo de portugueses, em uma 

sessão no Nacional Cine-Teatro, em protesto que só encerrou quando o grupo deixou o 

palco. Essa situação retrata o incômodo sentido pelos portugueses, com as mensagens de 

independência. Macqueen (1998) aponta que o fortalecimento do movimento anti-

colonial preocupou o império português, que instalou a Polícia Política Portuguesa 

(PIDE) a fim de investigar e cessar as movimentações. De acordo com o autor, “qualquer 

manifestação de protesto nas colônias era sujeita a violenta repressão. Em 1957, a 

polícia política do regime abriu delegações em todos os territórios africanos e começou 

a organizar uma enorme rede de informadores”. 

O campo de concentração de Tarrafal, em Cabo Verde, foi reaberto em 1961, para 

receber os nacionalistas das colônias portuguesas. Tarrafal foi marcado por mortes de 

comunistas e anarquistas nas décadas de 1930 e 1940. Na reabertura, foram recebidos 

líderes nacionalistas de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, que eram colônias 

portuguesas e estavam em busca da independência. Devido ao poder de articulação fora 

do campo de concentração, os exilados tiveram privilégios como acesso a livros, 

possibilidade para estudar e até direito a ir à praia. Lopes (2010) aponta que músicos e 
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escritores revolucionários estavam entre os presos e foram responsáveis por importante 

produção intelectual que representa a luta vivida em seus países.  

O líder do grupo Ngola Ritmos, Liceu Vieira, foi enviado para o campo de 

concentração de Tarrafal em 1962. Em Cabo Verde, Liceu estava entre os presos que 

ocupavam a maior parte do tempo planejando estratégias para a independência de suas 

localidades. O Ngola Ritmos continuou se apresentando em Angola, durante a prisão de 

seu líder. Liceu Vieira enviava as letras de suas músicas para o grupo. Em Tarrafal, ele 

também passou a ser considerado o pai da música popular angolana, devido à projeção 

conseguida para mostrar em outros centros a causa da independência angolana. 

Durante a estadia em Tarrafal, outros intelectuais exploraram a arte como forma 

de protesto, como frisa Lopes (2010). Luandino Vieira, que nasceu em Portugal, mas 

residiu a maior parte da vida em Angola, é responsável por importante contribuição para 

a literatura angolana e portuguesa. Antes de ser enviado para Tarrafal, Luandino não tinha 

uma profissão fixa, exercendo diversas atividades. Na prisão, se dedicou a literatura, 

escrevendo textos que clamavam pela libertação do país. Após a independência de 

Angola, Luandino ocupou cargos importantes na área da comunicação, dirigiu o 

Departamento de Orientação Revolucionária do MPLA até 1979 e também ajudou a criar 

a União dos Escritores Angolanos (UEA), que tinha o objetivo de manter a literatura 

livre2. 

O médico Agostinho Neto também utilizava a arte como forma de expressão 

política. Ele escrevia poesias a favor da independência do país e publicou três livros, além 

de ter sido lançada uma obra póstuma. As principais pautas abordadas nas obras de 

Agostinho era a necessidade de mudanças políticas e a falta de identificação do povo 

angolano, devido à exploração colonial. Ele era presidente honorário do MPLA quando 

foi preso em 1960, sendo enviado para vários presídios, incluindo Tarrafal, onde passou 

cerca de um ano e se aproximou de músicos angolanos, que tinham o discurso 

revolucionário. A liberdade de Agostinho Neto foi concedida em 1963 e teve influência 

de pressão internacional. Fora das cadeias, Agostinho vai morar na República do Congo 

e assume a presidência do MPLA. Em 11 de novembro de 1975, Agostinho Neto proclama 

a independência de Angola, com os dizeres “diante de África e do mundo proclamo a 

Independência de Angola”. Os partidos de oposição UNITA e FNLA também declararam 

                                                           
2Biografia de Luandino Vieira: http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_africana/angola/luandino_vi-

eira.html 
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independência, mas apenas a ação do MPLA teve reconhecimento e Agostinho Neto se 

tornou o primeiro presidente de Angola independente3. 

 

2. A liberdade censurada pelo MPLA 

  O sistema unipartidário imposto pelo MPLA não foi aceito pelos grupos de 

oposição e uma guerra civil foi instalada em Angola desde 1975 e, com alguns intervalos, 

só foi encerrada em 2002. De acordo com Gonçalves (2004) foi uma “guerra civil 

predadora que abriu espaço a pesadas e custosas intervenções estrangeiras; ausência de 

política de desenvolvimento e colocação de Angola entre os mais baixos índices de 

desenvolvimento humano”. 

 Ainda segundo Gonçalves, o MPLA e o UNITA eram os dois principais 

participantes da guerra, que classifica como “sistema de dois partidos”, porque tanto a 

situação como a oposição formavam os “dois lados da guerra, imperava o mesmo tipo de 

relacionamento entre os políticos e a sociedade, com métodos repressivos semelhantes e 

o mesmo descaso em relação ao desenvolvimento”.   

   Uma das principais tentativas de acabar com a guerra aconteceu em 1992, quando 

foi instalado o sistema democrático. Foram convocadas eleições presidenciais e José 

Eduardo dos Santos, do MPLA, recebeu 49% dos votos no 1º turno, enquanto Jonas 

Savimbi, do UNITA, recebeu 40% dos votos. Era necessário um 2º turno para decidir as 

eleições, mas o UNITA não aceitou e a guerra retomou. O final da guerra aconteceu em 

2002, após a morte do líder do UNITA, Jonas Savimbi, em uma forte perseguição efetuada 

pelas Forças Armadas Angolanas. 

  Abreu (2003) aponta que Angola ultrapassou um dos maiores obstáculos para o 

seu desenvolvimento, com o fim da guerra e mostrou capacidade de superar os efeitos 

diretos, que são os recursos humanos, materiais e financeiros, que trouxe consequências 

desastrosas para o tecido social de Angola, como também os efeitos indiretos, que 

proporcionaram justificativas para incompetência política e corrupção. 

  Após o fim da guerra, também foram convocadas eleições presidenciais em 2002 

e 2012, que garantiram a continuação do mandato de José Eduardo dos Santos. Por conta 

dessa continuidade, a democracia formal instalada em Angola ainda não é considerada 

uma democracia representativa para movimentos populares de oposição, justamente 

porque apenas membros do MPLA estão representados no poder.  

                                                           
3Biografia de Agostinho Neto, disponível em: 
http://www.lusofoniapoetica.com/artigos/angola/agostinho-neto/biografia-agostinho-neto.html 
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 Além disso, ainda existem vários casos de mortes como tentativa de silenciamento 

aos opositores do regime. O lavador de carros Arsénio Sebastião, o “Cherokee” foi morto 

em 26 de novembro de 2003 no centro de Luanda, logo após cantar “A Téknica, as Kausas 

e as Konsekuencias”, que traça diversas críticas ao presidente. Os soldados da Unidade 

de Guarda Presidencial (UGP) foram os responsáveis pelo assassinato e o intuito foi servir 

de medida exemplar, para que outras pessoas não seguissem o exemplo de se rebelar 

contra o governo local4.   

A polícia também tem combatido com violência uma série de manifestações que 

surgiram desde 2011 e contribuíram para a formação do Movimento Revolucionário 

Angolano (MRA) em 2013. O desaparecimento dos ativistas Alves Kamulingue e Isaías 

Cassule, em 27 de maio de 2012, fez com que as pressões por conta da opressão impune 

aumentassem. De acordo com notícia veiculada no portal alemão Deutsche Welle5, eles 

foram sequestrados e mortos por agentes da Polícia Nacional e dos Serviços de 

Informação, por terem organizado uma manifestação que reivindicava salários atrasados 

e uma indenização. O Ministério do Interior assumiu a morte deles em carta ao presidente 

José Eduardo dos Santos em novembro de 2013. Segundo informa o portal “Voa 

Português” 6 , eles foram sequestrados, antes de mortos. No documento secreto, o 

Ministério do Interior teria informado que Isaías foi espancado durante dois dias seguidos 

e o seu corpo atirado no rio Dande, enquanto Alves teria sido executado com um tiro na 

cabeça e abandonado em uma mata fora de Luanda. 

Com o aumento das pressões e o consequente crescimento do Movimento 

Revolucionário, o governo se viu obrigado a negociar com os jovens ativistas. O MRA 

convocou protesto para o dia 04 de outubro de 2014, exigindo a imediata despromoção 

do brigadeiro António Vieira Lopes, um dos alegados autores do homicídio dos dois 

opositores do regime. O governo revogou a promoção no dia 29 de setembro e o MRA 

cancelou o protesto “Chega de Impunidade em Angola”7. O julgamento das mortes dos 

ativistas aconteceu em 26 de março de 2015 e sete agentes da Polícia Nacional e dos 

Serviços de Informação foram condenados pelas mortes, com penas que variam entre 14 

                                                           
4Informação do portal Maka Angola, disponível em: http://makaangola.org/maka-antigo/2013/11/26/o-

assassinato-de-ganga-e-impunidade-da-ugp/ 
5 Conteúdo disponível em: http://www.dw.de/julgamento-do-caso-cassule-e-kamulingue-reiniciado-em-

angola/a-18072315 
6Conteúdo disponível em: http://www.voaportugues.com/content/novos-pormenores-sobre-as-mortes-de-

cassule-e-kamulingue/1790317.html 
7Informação do portal Deutsche Welle, disponível no seguinte endereço: http://www.dw.de/presidente-

angolano-revoga-promo%C3%A7%C3%A3o-a-brigadeiro-suspeito-de-homic%C3%ADdio-de-oposito-

res/a-17956126 
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e 17 anos de prisão. Além disso, os agentes terão que pagar indenização as famílias dos 

ativistas, no valor de 1 milhão e 500 mil kwanzas (cerca de 130 mil euros)8. 

O website Central Angola 73119  foi criado para o Movimento Revolucionário 

Angolano comunicar-se com o público, porque os manifestantes não encontrariam 

espaços na mídia convencional. A página divulga as manifestações, os textos opinativos 

contra o governo angolano e os eventos de rap. A página foi lançada no dia da primeira 

manifestação em 07 de março de 2011. Devido à censura em Angola, os criadores do 

website registraram o domínio da página em Namíbia, país vizinho.   

Os manifestantes também contam com o apoio jornalístico de outras páginas da 

internet, como é o caso do website Maka Angola10 . Esse portal se apresenta, em seu 

editorial, como “uma iniciativa dedicada à luta contra a corrupção e à defesa da 

democracia em Angola, fundada e dirigida pelo jornalista Rafael Marques de Morais”. 

O editorial também informa que “Maka é um substantivo em Kimbundu cujo significado, 

em português, se refere a um problema delicado, complexo ou grave”. O fundador do 

portal é jornalista e defensor dos direitos humanos e esteve preso em 1999, por ter 

chamado o presidente do país de ditador, no artigo “O Baton da Ditadura”. O governo 

teve que pagar indenização ao jornalista, por violação de liberdade, em condenação 

imposta pela Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidos. Além disso, Rafael 

Marques é mestre em Estudos Africanos pela Universidade de Oxford e recebeu prêmios 

internacionais, por conta da coragem em lutar pela liberdade.  

Em 18 de março de 2013, o jornalista recebeu, em Londres, o prêmio “Liberdade 

de Expressão 2015" da organização Index on Censorship, como informa o portal 

“Deutsche Welle”11. O júri disse que o angolano é “uma figura importante que está a fazer 

um trabalho importante, num ambiente bastante difícil”. Marques recebeu o prêmio na 

categoria “Jornalismo” em conjunto com Safa Al Ahmad, autora de um documentário da 

BBC sobre uma revolta popular "secreta" na Arábia Saudita, que não foi tema nos jornais 

locais sauditas. Entretanto, em 28 de maio de 2015, o jornalista foi condenado pelo crime 

de “denúncia caluniosa”, por ter lançado em 2011, em Portugal, o livro “Diamantes de 

Sangue - Corrupção e Tortura em Angola”, onde denuncia os “crimes contra a 

humanidade” que diz terem sido caucionados pelos generais na região mineira da Lundas, 

                                                           
8 Informação do portal Deutsche Welle, disponível no seguinte endereço: http://www.dw.de/pesadas-pe-

nas-de-pris%C3%A3o-para-os-assassinos-de-kamulingue-e-cassule/a-18344392  
9 Endereço do website Central Angola 7311: centralangola7311.net/ 
10Conteúdo disponível em: http://makaangola.org/index.php?option=com_content&view=arti-

cle&id=60&Itemid=250&lang=pt 
11 Informação do portal Deutsche Welle, disponível no seguinte endereço: http://www.dw.de/rafael-mar-

ques-recebe-pr%C3%A9mio-liberdade-de-express%C3%A3o-2015/a-18323827 
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no nordeste de Angola. A punição foi prisão de seis meses, com pena suspensa e a 

imediata suspensão da venda dos livros, devido ao crime de difamação. Além disso, 

Rafael Marques foi condenado a pagar 50 mil kwanzas (415 euros). 

 

 

3. O papel do rap na luta pela liberdade de expressão  

O rap é o ritmo que representa a música de intervenção de Angola na atualidade. 

O rap faz parte do movimento cultural hip hop, que surge nos Estados Unidos na década 

de 1970, como forma de expressão dos negros. Prince (2006) ressalta que os afro-

americanos são historicamente excluídos na sociedade norte-americana, devido ao 

sistema de segregação racial que durou até 1964. O hip hop é composto por uma maneira 

de apresentar essa música em shows e bailes que envolve um DJ (disc-jóquei) e um MC 

(mestre-de-cerimônias); uma dança, o break dance; uma forma de expressão plástica, o 

grafite; e uma arte de imitar instrumentos com a boca, o beat box.  

Prince (2006) ressalta que o rap é um meio utilizado para abordagem dos 

problemas sociais. O hip hop é um movimento urbano essencialmente negro, mas através 

de sua expansão e globalização passou a se adaptar a cada localidade e abordar problemas 

específicos. De acordo com Oliveira (2013), o rap ocupa papel semelhante ao que 

aconteceu com a música popular angolana no período pré-independência. Passados meio 

século da “Geração Vamos Descobrir Angola”, os músicos da atualidade defendem que 

fazem parte da “Geração da Mudança”, uma época em que o principal objetivo é a 

alternância do poder em Angola, com a saída de José Eduardo dos Santos e a implantação 

da democracia representativa.  

Oliveira (2013) coloca que essa época também poderia ser chamada de “Geração 

Luaty Beirão”, como referência a um dos rappers mais populares de Angola. Luaty Beirão 

adota os nomes artísticos Ikonoklasta e Brigadeiro Mata Frakusz. Ele é filho do 

engenheiro João Beirão, falecido em 2012 e que era um homem de confiança do 

presidente, sendo nomeado como primeiro diretor da Fundação José Eduardo (FESA). 

Luaty estudou em universidades da França e Inglaterra e utiliza o conhecimento sobre a 

política angolana, para contrariar os interesses que seu pai defendia.  

Na edição de 26 de agosto de 2012, do Jornal “O Público”, de Portugal, o 

jornalista José Eduardo Agualusa escreveu após as últimas eleições que o país está 

dividido entre os que defendem a situação, porque lucram com ela, por receio ou 

comodismo, uma oposição desorientada, um mar de gente exausta e um pequeno grupo 
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de jovens aguerridos e idealistas, mas com limitada capacidade de mobilização, que são 

justamente os militantes do MRA e ativistas do movimento hip hop. Entre as pessoas que 

estão se mobilizando contra o governo, o jornalista aponta que Luaty simboliza uma 

postura de mudança, em relação aos jovens da classe alta. Os jovens geralmente deixam 

Angola para estudar na Europa e constroem ideais revolucionários, mas se calam com os 

benefícios conseguidos junto ao governo. 

 

“Os jovens quadros angolanos ligados à "grande família" (o partido no poder) tendem a 

ser rapidamente integrados no sistema. Muitos estudaram em países ocidentais e 

regressam a Luanda cheios de ideias generosas, decididos a bater-se contra a corrupção e 

por uma maior abertura democrática. Até há alguns anos, porém, quase todos 

fraquejavam, preferindo calar-se, após receberem o primeiro salário. O exemplo de Luaty, 

licenciado em Engenharia Electrotécnica em Plymouth, na Inglaterra, mostra que alguma 

coisa está a mudar no seio da própria classe dominante. A situação recorda os últimos 

anos do período colonial, cujo colapso poderia ter sido previsto pelo grande número de 

jovens da pequena burguesia urbana, de origem europeia, que se juntaram, na época, aos 

movimentos de libertação” (AGUALUSA, 2012, aput Jornal O Público – 26/08/2012). 
 

  Luaty Beirão mora em Portugal, mas é um dos principais líderes da “Geração da 

Mudança” em Angola. Agualusa comenta que o rapper participou da organização da 

primeira manifestação, que ocorreu em 07 de março de 2011. De Portugal, o músico 

divulgou uma carta na internet convidando os jovens para ir às ruas de Luanda para lutar 

pela liberdade em Angola. Luaty impulsou a divulgação da manifestação em um concerto 

de rap, com a presença de milhares de pessoas. A divulgação do evento fez a polícia já 

preparar uma armadilha para prender Luaty e outros ativistas na manifestação. 

 

“A 27 de Fevereiro, num concerto de rap, no Cine Atlântico, em Luanda, diante de alguns 

milhares de espectadores, Luaty Beirão, vestindo a pele de um dos seus heterónimos 

musicais, Brigadeiro Mata Frakusz, lançou-se numa violentíssima diatribe contra o 

Presidente angolano e outros dirigentes do regime. O vídeo desta improvisada 

demonstração de rebeldia, logo colocado no YouTube, testemunha um importante 

momento de viragem no combate pela democracia em Angola. A 7 de Março, Luaty 

Beirão seria preso, com mais 14 pessoas, naquela que foi a primeira manifestação de 

cidadãos independentes contra o regime, em território nacional, após o fim da guerra. No 

dia anterior, sábado, o regime reuniu centenas de milhares de pessoas numa manifestação 

de "apoio à paz"” (AGUALUSA, 2012, aput Jornal O Público – 26/08/2012). 
 

Em entrevista ao portal Maka Angola12, Luaty revela que já recebeu propostas de 

suborno, superior aos US$ 200 mil, sendo US$ 70 mil pagos imediatos, mas não aceitou 

e, por isso, sofreu com a violência policial. Apesar das tentativas de represálias e de 

corrupção dos ativistas, Oliveira (2013) destaca que o movimento está em crescente e, 

desde 2013, adotou o nome Movimento Revolucionário Angolano (MRA), para 

                                                           
12Conteúdo disponível em: http://makaangola.org/maka-antigo/2012/07/24/entrevista-com-luaty-beirao/ 
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representar as manifestações. Com uma linha ideológica de esquerda e revolucionária, o 

MRA surge como representante dos jovens insatisfeitos com o atual governo. O nome foi 

utilizado para englobar todas as manifestações que acontecem desde 2011. Todavia, o 

MRA ainda não conseguiu se transformar em um partido oficial. Agualusa destaca que a 

insatisfação com o governo do MPLA é crescente, sobretudo entre os jovens estudantes. 

Oliveira (2013) analisa que o MRA tem mais apelo popular do que qualquer outro partido 

de oposição e ainda representa uma proposta nova ao sistema político.  

O mandato de José Eduardo também é responsável por um controle rígido do 

conteúdo veiculado na imprensa, como retrata Cruz (2012). Esse controle consiste na 

manipulação de conteúdo, segredo de informações, censura de temas e até mesmo 

perseguição e morte de jornalistas. Os principais veículos de comunicação de Angola são 

públicos e o governo local utiliza esse domínio da imprensa para implantar um sistema 

em que as manifestações de oposição são censuradas. Sendo assim, o papel de 

interferência do governo impede a existência de liberdade de imprensa. Bobbio (1997) 

classifica que a liberdade de imprensa é um dos direitos fundamentais para garantir a 

existência de uma democracia e de uma sociedade livre. 

Neste cenário de opressão, o rap é o espaço utilizado para divulgar temas que não 

são explorados na mídia angolana. Manuel Cabila Katrogipolongopongo, o MCK, foi o 

responsável por gravar o primeiro disco de rap em Angola, em 2003, com o nome 

“Trincheira de Ideias”. Logo no primeiro disco, o músico mostrou que o rap chegou a 

Angola para tratar sobre assuntos censurados na mídia pública. Na música “A Téknica, as 

Kausas e as Konsekuencias”, também conhecida como o "Sei lá o quê, uáué", MCK 

denota um novo sentido para a sigla MPLA, chamando-o de Manipulação Popular de 

Lixamento Angolense no seguinte verso:  

 

A Téknica, as Kausas e as Konsekuencias 

(MCK) 

“Como a massa desconhece a técnica da 

M.anipulação P.opular de L.ixamento A.ngolense  

Ninguém sente o peso da algema  

Cultivam em ti o medo que semearam nos teus pais 

As tuas atitudes dependem da rádio e da televisão 

 Já sei que não vais compreender o refrão 

 Isto é uma figura de estilo irónica, pede explicação”. 
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O discurso de combate a MCK e a luta contra o despotismo de José Eduardo dos 

Santos inspiraram muitos jovens a repetir as suas letras, ao mesmo tempo em que o 

governo se preocupa com o crescimento do movimento hip hop. O lavador de carros 

Arsénio Sebastião, o “Cherokee” foi morto em 26 de novembro de 2003, apenas por 

reproduzir em praça pública a música de MCK “A Téknica, as Kausas e as 

Konsekuencias”, que retratava sobre as opressões do presidente José Eduardo dos Santos. 

Apesar da morte de Cherokee e de suas músicas serem proibidas, MCK seguiu com a 

carreira artística, lançado o disco “Nutrição Espiritual” em 2006 com novas críticas ao 

governo. Temendo a morte, MCK decidiu parar a carreira, mas retornou em 2012 com o 

disco “Proibido Ouvir Isto”. O nome do disco faz referência à morte de Cherokee, que 

perdeu a vida, por tocar em temas proibidos e também a falta de liberdade de expressão 

em Angola. 

Após a ausência de cinco anos, o público mostrou que estava interessado em ouvir 

o discurso de Katrogipolongopongo. O rapper produziu 10 mil cópias do álbum “Proibido 

Ouvir Isto” e disponibilizou a venda na internet, com o estoque sendo esgotado em apenas 

cinco horas 13 . Logo depois, o álbum ficou disponibilizado para download livre na 

internet. Apesar das represálias e ausência na imprensa pública angolana, MCK ganhou 

reconhecimento internacional. O Jornal “O Público”, de Portugal, convida alguns 

especialistas para eleger os melhores discos do mundo lançados no ano e o disco de MCK 

esteve entre os escolhidos do ano de 201214. Oliveira (2013) qualifica MCK como “uma 

voz que fala diretamente aos angolanos pobres e excluídos. Suas letras são carregadas 

de interpelações aos cidadãos e ao governo, fazendo denúncias das injustiças sociais e 

da violência policial”. Em uma análise de conteúdo das letras, percebe-se uma linguagem 

que fala diretamente com o seu público, com um discurso simples e direto, como é 

característico no rap. Na música “Fogo Amigo”, que é faixa de abertura do disco 

“Proibido Ouvir Isto”, MCK pede desculpas aos seus fãs pelos cinco anos de ausência. 

Ele enfatiza a perseguição que sofre em Angola e promete responder ao presidente e ao 

sistema político do MPLA abordando temas que são proibidos de ouvir. 

MCK afirma que os cinco anos de ausência foram duradouros e precisa falar sobre 

vários assuntos que devem ser debatidos e incomodam o governo, por isso, ele diz que 

                                                           
13Informação do portal Deutsche Welle, disponível em: http://www.dw.de/proibido-ouvir-isso-o-terceiro-

%C3%A1lbum-do-rapper-angolano-mck/a-15792969 
14Informação extraída do Jornal “O Público”, disponível em: http://www.publico.pt/culturaipsilon/noti-

cia/musicos-escolhem-os-melhores-discos-de-2012-1578380 
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está de volta para lutar por justiça, paz e liberdade e vai abordar uma série de assuntos 

que considera principais para o povo refletir. 

 

Fogo Amigo 

(MCK) 

 “A política é um tema proibido 

O sexo é tabu, o racismo não é debatido de forma aberta  

O tráfico de drogas, a homossexualidade, a riqueza ilícita 

 Aqui impera a lei do silêncio  

Um silêncio comprado com notas vermes ou um tiro na testa”. 

 

As principais críticas ao mandato de José Eduardo dos Santos estão concentradas 

na música “O País do Pai Banana”. A utilização do termo banana é no sentido irônico, 

de ser alguém manipulado e inconsciente, como ele classifica ser o atual presidente. Na 

música, MCK aponta que as decisões são tomadas pelos seus filhos e aliados políticos. 

Katro entende que fazer acusações ao presidente é algo que deixa a sua vida em risco, 

mas afirma que está disposto a entrar em qualquer luta em prol dos seus ideais, por isso, 

canta que prefere ser morto por ter divulgado os seus ideais, do que morrer de fome sem 

ter lutado. Ele enfatiza que sempre morou em Angola e acompanhou todos os problemas 

sociais de perto e conhece-os profundamente, por isso, canta que: “Eu nasci aqui e a mim 

ninguém engana/ Esse é o país do banana”. Na música, MCK menciona Isabel dos 

Santos15, filha do presidente, como uma das culpadas pela miséria existente em Angola, 

já que grande parte da riqueza do país está concentrada em suas mãos. De acordo com 

levantamento da revista Forbes, Isabel é a mulher mais rica de toda a África 16 . 

Katrogipolongopongo relata que Angola busca mão-de-obra na Europa e que existe uma 

desigualdade salarial entre os funcionários que são contratados no exterior, mesmo que 

exerça as mesmas funções de um profissional que nunca saiu do país. Ele fala que as 

pessoas que saíram de Angola, a partir da guerra iniciada na década de 70, voltaram e se 

“os riquinhos de agora”. Essa expressão é referente ao fato dos profissionais que são 

                                                           
15 Isabel dos Santos é filha do presidente José Eduardo dos Santos e é considerada a mulher mais rica e 

poderosa da África. A sua fortuna está avaliada em 3 bilhões de euros e os seus principais investimentos 

estão nas telecomunicações de Portugal. Isabel é acionista de grupos como a Zon, Optimus, além de ter 

criado a Unitel, que criou a maior operadora de celulares de Angola, a Sonangol, que tem parceria com a 

Portugal Telecom. Isabel ainda é acionista em bancos e em negócios de entretenimento. 
16 Conteúdo disponível em: http://www.forbes.com/sites/mfonobongnsehe/2014/11/10/africas-richest-wo-

man-isabel-dos-santos-makes-bid-for-portugal-telecom/ 
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contratados fora de Angola terem melhores remunerações do que os profissionais 

formados em Angola. 

 O rapper Brigadeiro 10 Pacotes também utiliza a música como forma de 

reivindicação política. Ele lançou, em 2012, o videoclipe “Intolerância Política”, que 

pede a liberdade de expressão e de pensamento em seu país. De acordo com Mill (2012), 

a liberdade individual de pensamento é o direito mais básico de um homem. Na música, 

o artista canta “Geração política de Eduardo, promovendo uma propaganda política mais 

criminosa do que a guerra”. Esse trecho se refere ao controle de informação na imprensa 

angolana, que censura notícias que não interessam ao governo e promove propaganda 

mostrando os benefícios do mandato de José Eduardo. A música “Intolerância Política” 

faz parte do disco “A Ditadura da Pedra”, que foi lançado em 2011 e tem várias faixas 

ressaltando que Angola vive em um sistema de ditadura. Para classificar o governo local 

como ditadura, ele descreve crimes de tortura, a censura e a falta de liberdade de 

expressão e política no país. Discos e DVDs do rapper foram apreendidos pela polícia 

local. De acordo com o portal “Voa Português”17, houve uma manifestação em março de 

2013 por conta dessas apreensões, que resultou na prisão de um dos produtores do músico, 

conhecido como Negrão. Depois da prisão do seu produtor e apreensão dos seus discos, 

Brigadeiro 10 Pacotes foi morar na Europa, onde continua acompanhando a situação 

política de Angola e criando músicas contra o governo local. Além disso, já se manifestou 

em eventos que o presidente angolano foi convidado na Europa. 

 

 

Considerações finais 

Em Angola, os veículos de comunicação sofrem censura, por isso, a imprensa 

convencional não apresenta assuntos que contrariem aos interesses do governo. Não se 

há questionamento na imprensa pública sobre a postura do presidente José Eduardo dos 

Santos, que está no poder desde 1979 em um sistema oficialmente democrático, mas 

bastante questionado por oposicionistas, que consideram o regime como ditatorial. 

Sem acesso a informação que busque a imparcialidade, o público recebe notícias 

destorcidas, que são construídas para atender aos interesses do governo local. Controlados 

pelo governo, esses veículos são tratados apenas como folhetins institucionais, mostrando 

sempre as notícias que irão agradar ao governo ou, no mínimo, não irão incomodar os 

interesses de José Eduardo dos Santos e o MPLA. Essa parcialidade expõe a falta de 

                                                           
17Conteúdo disponível em: http://www.voaportugues.com/content/dez-pactes-recebe-asilo/1655571.html 
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profissionalismo e ética no jornalismo desse país. Pode-se acrescentar a isso o fato de não 

existir em Angola um código de ética ou deontologia para a profissão de jornalista. Essa 

ausência de normas abre o preceito para que o profissional trabalhe sem qualquer 

orientação e ainda esteja a serviço do interesse de terceiros e não em prol do público. 

 Apesar da censura e opressão aos que questionam esse sistema, os angolanos 

buscam outras formas de expressão. O rap é uma ferramenta eficiente de participação 

política e é utilizada para abordar assuntos polêmicos e lançar críticas ao governo local. 

O rap tem apresentado força para impulsionar o sentimento de insatisfação de muitos 

angolanos e também tem trabalhado em conjunto com os movimentos sociais. Essas 

manifestações também estão contribuindo para mudar a realidade social do país e também 

são responsáveis por fazer com que as informações cheguem ao público e contrariem o 

silenciamento imposto pela censura.  

As mensagens do Movimento Revolucionário e do rap local inclusive 

ultrapassaram as fronteiras de Angola, sendo notícia e objeto de pesquisa em outros 

países. A tendência é que o MRA continue a se expandir, atraindo jovens insatisfeitos 

com o sistema atual e ampliando a divulgação dos seus ideais. Ainda não se pode afirmar, 

no entanto, que o Movimento conseguirá o objetivo principal, que é a saída imediata do 

presidente José Eduardo dos Santos do poder, para ser sucedido por um governo jovem e 

popular. Por outro lado, já se destaca as conquistas que eles conseguiram no âmbito da 

comunicação, mostrando através da música e das mídias alternativas, um poder de 

divulgação e liberdade, que o governo local tenta impedir ao censurar a imprensa pública. 
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