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Movimento Passe Livre-João Pessoa 

Avante JP 

 

 
Devido há uma insatisfação anterior com o transporte público em João Pessoa que não é de hoje, com 
péssimas condições de serviços como: ônibus lotados, poucos ônibus, cobertura insatisfatória da 
cidade, grande espera, suspensão dos ônibus à noite, problemas de infraestrutura como: ruas 
esburacadas, paradas de ônibus sem cobertura, ausência de ciclovias e etc., vêm acontecendo várias 
grandes manifestações em pontos estratégicos da cidade de João Pessoa. Porém, recentemente a 
suspensão de impostos pelo Governo Federal permitiu, com a finalidade de redução das passagens de 
ônibus, que se diminua o valor da tarifa paga. Por isso, o MPL-JP (Movimento Passe Livre-João Pessoa) 
batalha pela redução do valor da tarifa (também acontecendo em vários estados do Brasil), pedindo 
também das empresas e da prefeitura melhorias das condições de circulação dos cidadãos. 
 No dia 15 de junho houve uma reunião no CCHLA na UFPB (Universidade Federal da Paraíba), a Praça 
da Alegria foi o palco para várias ideias de estudantes e integrantes do MPL-JP e outros movimentos 



protestantes, nessa reunião foi decidido a data, o horário e o local da primeira manifestação ocorrida 
no dia 20 de junho, onde teve como ponto de concentração a Escola Estadual Lyceu Paraibano, reunindo 
aproximadamente 22 mil pessoas, a manifestação saiu do Lyceu Paraibano em sentido a Praça dos 
Três Poderes, em seguida em direção a Epitácio Pessoa sendo ela a principal Avenida de João Pessoa, 
a manifestação seguiu completamente pacífica tendo como fim o Busto de Tamandaré. 
 Tendo consciência que os 20 centavos foi apenas o ponta pé inicial pro começo das manifestações, 
outros princípios foram incluídos nos motivos das manifestações como: PEC 37, não a redução da 
maioridade penal e etc. 
 A Revista Rap Nordeste conversou com o militante Abraão Bahia Lima, segue a entrevista:  

 
Revista: O Movimento Passe Livre em João Pessoa tem algum tipo de ligação além da ideologia com 
movimento de mesmo nome que vem chamando a atenção no estado de São Paulo? 

Abraão: É mais ideológica mesmo, tem nenhuma ligação política não, o Movimento Passe Livre aqui em 
João Pessoa tem origem no CEU que é o Comitê Estudantil Unificado de lutas que rolou aqui no inicio 
dos anos 2000 que acabou reverberando numa gestão do DCE aqui na universidade (UFPB) chamada 
"Levante e Lute" onde se criou um núcleo de trabalho sobre passe livre e ai começou-se varias lutas 
nesse sentido, desse beneficio, para a população, principalmente para os estudantes, no caso, e 
redução das tarifas de ônibus também, mais eu acho que a ligação com o movimento de São Paulo é 
mais ideológica mesmo. 

 



 
Revista: Em São Paulo e em outros estados onde estão ocorrendo as manifestações as tarifas 
acabam de ser aumentadas, mas aqui em João Pessoa essa alteração foi feita no começo do ano, 
por que começar esses protestos só agora? 
 
Abraão: Então o recorte que a gente pode fazer é que esse aumento foi feito no começo do ano na 
mudança de gestão, o movimento estava sob uma esperança, sob uma expectativa, de um passe 
livre que o atual prefeito eleito prometeu, existiram sim manifestações no começo do ano, mais foi 
tratado como sempre é tratado aqui na cidade que é um tratamento dizendo que é um bando de 
vagabundos, um bando de baderneiros, durante o aumento da passagem aconteceu, o momento 
agora é mais de recorte da juventude, quando você vê a juventude no centro financeiro do Brasil 
que é São Paulo parado isso acaba comovendo um pouco a juventude e a juventude acaba 
começando a partir pra pautas novas, acaba enxergando que agora ela pode ser ouvida porque em 
São Paulo ela também foi ouvida. 

Revista: Qual o principal intuito da manifestação aqui em João Pessoa? 
 
Abraão: Aqui em João Pessoa esta agora acontecendo uma reunião pra definir quais são as 
bandeiras de luta, o que saiu na reunião aqui foram as bandeiras da redução da passagem porque 
houve um corte em dois impostos, a garantia do passe livre para todos os estudantes não do jeito 
que esta sendo oferecido pelo prefeito, só a ida e a volta, mais ampliar esse número de passagens 
e também passe livre para os estudantes desempregados, os universitários e em fim tem um monte 
de bandeiras que eu não posso dizer todas porque eu não posso falar em nome do coletivo. 
 
Revista: Aqui em João Pessoa vocês temem repressão violenta por parte da policia? 
 
Abraão: Cara repressão violenta já teve até por parte dos cobradores e motoristas de ônibus tipo à 
dois anos atrás que houve enfrentamento entre manifestantes e 300 cobradores e motoristas, tem 
até o vídeo desse dia no Youtube é só procurar que acha e por parte da policia no estado em que a 
gente vive, não só aqui na Paraíba, mas o estado de repressão a todo tipo de manifestação social, 
então a gente já vai pra rua esperando de alguma forma, com a policia a gente torce pra que não 
ocorra, nós torcemos para que a manifestação seja a mais pacifica possível e nós não descartamos 
a possibilidade de ocorrer algum enfrentamento, a gente sabe que existe uma policia especializada 
em conter manifestações que isso é um grande ato anti-democático, você ter uma policia 
especializada em conter manifestações publicas é de mais, se o povo ta na rua pedindo alguma 
coisa é porque tem o direito de falar, o direito de liberdade de expressão é isso, em 88 a galera 



brigou pra "porra" pra fazer aquilo (constituição) e ai vem "nego" e rasga assim? 

 
Revista: Quantas pessoas vocês pretendem reunir nessa manifestação? 

 
Abraão: Então a galera que puxou o ato, eu não faço parte desse grupo, eu estou aqui apenas como 
um mero cidadão que esta sendo lesado e como jovem, eu acho que na comunidade do Facebook do 
ato lá já tem seis mil pessoas, mais isso é muito relativo, eu não sou um holograma eu vou estar lá, 
tem muito militante virtual que fica lá perdido entre o 0 e o 1 acaba virando só mais um avatar de 
Facebook, porque gente que é gente ta na rua, quem ta parado é contra o movimento, pelo menos 
umas 2 mil pessoas eu espero nesse ato. 
Revista: A AETC-JP usa hoje o fato da tarifa de João Pessoa ser uma das mais baixas do Brasil como 
um instrumento de defesa, por que esse argumento é invalido? 
Abraão: Cara a AETC desde 2008, como eu já falei, e desde 2008 a galera vem pedindo as planilhas, 
nessas planilhas são apresentados os aumentos das passagens pelo conselho tarifário, que tem 
representantes estudantes, dos sindicatos, dos empresários e que debatem sobre o aumento ou 
não, esse argumento que a ATEC usa é totalmente falho e falacioso porque o tamanho da 
quilometragem que eles usam é muito menor que cidades do tamanho de Fortaleza e do porte de 
Salvador, João Pessoa por mais que a gente pense que é uma cidade grande, das capitais do 
Nordeste tem uma população que não é tão grande, não é uma grande metrópole, esse argumento é 
totalmente falho e esse argumento de ser a tarifa mais barata não convence e vamos abrir a caixa 
preta, vamos ver o lucro dos empresários mesmo pra ver quanto fica o valor das passagens de 
verdade. 
Revista: Porque vocês acham que dessa vez o manifesto esta recebendo tanto apoio popular? 
Abraão: É meio engraçado tem um termo alemão que significa o espírito do tempo, mobilizado no 
mundo todo, o que esta acontecendo no mundo todo, o movimento ocuppy em Nova York, os que 
aconteceram na Califórnia, na Europa, na America Latina e com esse ato em São Paulo fervilhou o 
país todo na juventude a capacidade de pensar em mudança e como se percebeu que na rua tem 
essa mudança o povo começou a se desconectar e vir pra rua. 
 (essa entrevista foi feita no dia 15 de junho de 2013) 



 
 

Os protestos continuam por todo país e com isso a população sente cheiro de mudança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENTREVISTAS:  

 

Triplo G 

 

 

Revista: Como e quando foi que você começou no movimento Hip-Hop? 

Triplo G: Bom, eu comecei no ano de 2008 na cidade de Cuité no interior da Paraíba e foi mais por 
influência de um amigo meu que já cantava há algum tempo antes de mim e a partir daí velho ta 



ligado? O rap se tornou tudo pra mim: minha vida, minha profissão meu trabalho, dedicação total. 

Revista: Na sua opinião qual a influência da política sobre o movimento? 

TriploG: Velho a influencia depende do que se prega, vai depender do que cada um prega, mas 
sempre vai ser negativa porque a gente sempre mostra o lado negro da sociedade principalmente 
quem é sempre protestante bem politizado nas suas musicas e sempre vai mostrar os defeitos da 
política mesmo com ela tentando fazer coisas boas até porque ela tentam e não consegue tá ligado? 
Por isso eu acho que a influencia vai ser sempre negativa. 

Revista: Na sua opinião qual é a maior dificuldade do movimento em combater o sistema nos dias 
de hoje? 

TriploG: Velho a dificuldade são os ouvintes, o público porque eles estão dispensando quem manda 
a verdadeira ideia tá ligado? Aqueles que mandam o rap verdadeiro, tão procurando outros rumos e 
dispensam a rapaziada que está na luta, acho que é isso. 

 



Revista: Quais as melhorias que você espera para o futuro do movimento? 

TriploG: Que as pessoas do estado olhem mais para a cultura do próprio estado não fiquem apenas 
olhando para os que são de fora, por mais que eles tenham um trampo mais visado, mas na sua 
região também tem pessoas que tem um bom trabalho, eu acho que se elas começarem a dar valor 
para o que é da terra ai sim haverão melhorias. 

Revista: O que você esta fazendo pelo movimento no lugar onde você vive? 

TriploG: Eu estava dando aula para crianças em escolas publicas aulas de brake e HIP-HOP, mas tive 
que me ausentar para ter um trabalho mais focado no estúdio, mas sempre que posso estou na luta 
lá para fazer eventos sempre para fortalecer a cultura na minha cidade. 

 

Revista: Gostaria de dar uma ultima palavra ou apresentar seu trabalho pra quem talvez ainda não 
conheça? 

TriploG: Bem, quem quiser me adicionar é só procurar por Triplo G no facebook, Triplo G ou Triplo G 
rapper curtam a Page e a ideia que eu mando é valorizem quem é da terra, pois tem muita gente ai 
fazendo muita coisa massa então essa é ideia que eu mando. 

 

 

 



 

 

 

Dumatu 

 

 

Revista: Como e quando foi que você começou no movimento Hip-Hop? 

Dumatu: Eu comecei por volta de 2000 quando eu sai das bandas que eu tocava de punk rock e 
hardcore, antes de 2000 eu tocava muito em experimentos musicais sem ter uma definição de 



gênero fixa, então isso ai foi minha escola pra formação de produção que eu comecei em 2000 a 
fazer beat pro rap e comecei a entrar mesmo e levar a sério o rap. 

Revista: Teve alguma grande influência que te trouxe para o movimento e para o rap? 

Dumatu: Assim eu desde sempre fui apaixonado pela rima, por poesia, pela redação certo? Então 
quando eu descobri no final da década de 90 que o rap poderia ser feito em casa era algo mais 
voltado para a arte individual você poderia fazer seus beats em casa, poderia produzir suas 
próprias musicas em casa, então isso foi um grande estimulo para eu dar meu primeiro passo nessa 
caminhada do rap e do hip-hop, mas de influência musical do próprio rap foi desde quando eu 
conheci os Racionais Mc’s e gostei muito, em 2000 veio o Quinto Andar que foi o que possibilitou e 
deixou mais popular a historia do rap feito caseiramente então foi por 
ai.

 

Revista: Na sua opinião qual a influência da política sobre o movimento? 

Dumatu: O movimento hip-hop em si é política porque a gente através do hip-hop tem um grande 
poder de mudança na sociedade, tanto mudança de crianças a gente pode resgatar crianças que 
estão ociosas na sociedade que estão em ruas que estão sem estudar através do rap e das rimas 
podemos fazer elas terem gosto pela leitura novamente, eu sinto que o poder publico precisa 



chegar mais junto e dar o merecimento que a gente precisa e dar a carta branca que a gente precisa 
pra poder a agir e fazer funcionar o hip-hop, eles só lembram-se da gente mais perto de eleição ai 
eles querem fazer alianças e dizer que estão fazendo alguma coisa pelo hip-hop, mas o hip-hop é 
só, mas infelizmente ou felizmente a gente precisa da política pra progredir e ter frutos do nosso 
trabalho. 

Revista: Na sua opinião qual é a maior dificuldade do movimento em combater o sistema nos dias 
de hoje? 

Dumatu: A maior dificuldade é exatamente isso é a abertura pra nós mostrarmos o nosso trabalho 
para o publico porque no hip-hop a gente tem que se preocupar em atingir quem não é do 
movimento precisamos fazer eventos em praças, no meio da rua nos dias de semana que tenham 
concentração maior de pessoas passando pra elas poderem observar e ver a letra que estamos 
mandando, então a maior dificuldade é espaço a gente nem tem espaço nem tem apoio, quando nós 
vamos fazer um evento nós precisamos de apoio de som, de estrutura e se você chegar junto ao 
governo pra tentar conseguir ou viabilizar essa estrutura você leva chá de cadeira, muitas vezes 
nem consegue e raras são as vezes que nós conseguimos um apoio pra fazer um evento como ele 
realmente tem que ser 

.  

 



 

 

Revista: Quais as melhorias que você espera para o futuro do movimento? 

Dumatu: Bem eu acho que todo dia a gente tá melhorando o hip-hop ta crescendo, o rap ta 
crescendo, o movimento de b-boys ta crescendo, o grafite, os DJs, está tudo em expansão, está 
surgindo muita gente nova e essa galera nova dá um estimulo pra galera antiga porque eles vem 
com uma sede maior, da uma força a galera da nova escola junto com a da velha escola da força pro 
movimento em si e eu acho que como tivemos leis aprovadas agora como a da semana do hip-hop 
que foi aprovada e está em calendário municipal, eu acho que só temos a crescer com os eventos 
que a galera ta organizando e todo mundo colando pra o poder publico e a sociedade verem que a 
gente é um movimento organizado com uma grande quantidade de gente eu acho que nós só temos 
a ganhar lá na frente pra ganhar espaços tanto na mídia quanto espaço nas câmaras municipais. 

Revista: Qual a sua visão sobre a relação entre o sistema e a periferia? 

Dumatu :Eu acho que a periferia já é o próprio sistema, a gente tem um poder em mãos de trazer a 
periferia pra dentro do centro e mostrar todos os talentos que temos na periferia porque tudo que 
move a sociedade hoje, a grande engrenagem que move a sociedade que move todas as classes 
média, alta, baixa, extremamente alta é a periferia tudo move em torno da periferia, eu acho que a 
periferia tem que tomar conta dessa visibilidade social com o poder que a gente tem que é o 
hip-hop pra mostrar que a periferia tem um trabalho digno e grandes artistas. 

Revista: Gostaria de dar uma ultima palavra ou apresentar seu trabalho pra quem talvez ainda não 
conheça? 

Dumatu: Bem eu sou Dumato também conhecido como frequência zero, sou produtor e mc idealizei 
em meados de 2000 o selo Dumato Records o primeiro selo do Nordeste especializado em hip-hop e 
em 2009-2010 meu trabalho foi reconhecido pelo ministério da cultura eles desenvolveram um 
prêmio por estado no Brasil e eu tive a oportunidade de aqui na Paraíba eu ser um dos ganhadores 
desse prêmio por reconhecimento da correria que eu venho fazendo pelo hip-hop, então eu já faço 
esse trabalho há muito tempo e faço por prazer e gosto de ver esse movimento crescendo e a 
galera se unindo. 

 

 



 

 

DJ Dom 

 

 

 

Revista: Dom como e quando você começou no Hip-Hop? 
 
DJ Dom: Bom eu iniciei no Hip-Hop em meado de 1995, inicialmente como b-boy e após isso eu 
comecei a me articular com outros membros da comunidade, então tem mais de 15 anos que eu "tô" 
dentro do movimento me articulando seja como mc, trabalhando mais como DJ, mais também como 
mc e sempre articulando o movimento como um movimento de transformação nas comunidades. 
 
Revista: Quem você poderia citar como sua grande influência no movimento? 
 
DJ Dom: Eu não posso dizer que tive um, né? Eu tive vários influenciadores desde o AfriKa 
Bambaataa que criou o movimento ao Tupac e ai a gente trazendo Sabotage, o Thaide, o Racionais 
como um propulsor de uma linguagem periférica de uma ideia urbana, trazendo pra cá pro Nordeste 



o Preto Góes do Clã Nordestino que morreu num acidente de carro creio eu que no ano de 2005, o 
Lelo Melodia o qual criamos uma organização denominada a Posse em homenagem a ele e outros 
que nos inspiram a ser um movimento forte de embate político de construção do camarada como um 
sujeito direito. 
 
Revista: Na sua opinião qual a influencia da política no movimento? 
  
DJ Dom: Olha ela tem um fator predominante negativo por um lado e um positivo de um outro, ela 
tem duas faces, que é quando nós da comunidade estamos organizados pra pautar nossas 
necessidades então ela é nossa aliada ta ligado mano? Agora quando ela nos faz de massa de 
manobra ai nós passamos a ser vitimas desse sistema, mas nós vemos que a política é uma forma 
de chegar nas ações, pra isso que o movimento existe pra apaziguar, fazer esse link das ações 
governamentais chegar ao nosso publico, a rapaziada, um publico que ta na senzala atual que é o 
sistema carcerário. 

 
Revista: Na sua opinião qual a maior dificuldade do movimento em combater o sistema nos dias de 
hoje? 
 
DJ Dom: Olha primeiro eu acho que é criar uma unidade, eu acho que o Nordeste é exemplo, eu sou 
de Natal e tô hoje aqui na Paraíba com os parceiros aqui, com o Mr. Soh, com a rapaziada da 
associação aqui, o hip-hop tem passado por um enfraquecimento, mais já tem ações que vem sendo 
feitas voltadas pra fortalecer, até porque todo movimento a cada geração tem que dar uma 
reorganizada e é nesse momento que nós estamos, o movimento tem muitos anos, já é a terceira 
geração do Hip-Hop, 30 anos, então nós temos o trabalho de reajusta-lo, nós estamos numa geração 
nova então tem que fazer esse ajustes pra quem ta chegando. 
 
Revista: Quais as melhorias que você espera ver no futuro do movimento? 
 
DJ Dom: O que eu acredito é que nós possamos cada vez mais ter ferramentas, ferramentas que eu 
digo pra despertar os talentos natos urbanos, ser reconhecido a nossa literatura como uma 
literatura marginal, a poética como uma poética marginal, acesso aos instrumentos como pick-us, 
mixer os instrumentos do DJ, programas e não passar isso como uma ação paliativa, mais como 
uma ação emergencial de reflexo de fortalecer o Hip-Hop como instrumento de possibilidades. 
 
Revista: Qual a sua visão sobre a relação sistema e periferia? 



 
DJ Dom: Olha o sistema é bem claro, ele tem pautado que nós tivemos um bom geográfico, uma 
juventude grande macro e o sistema quer a mão de obra dessa juventude, querem inserir a 
periferia, mas não sabem como e a gente tentando a todo momento dizer ao sistema que não vai 
ser reduzindo a maioridade penal que vai resolver o problema de violência na sociedade, não vai 
ser pagando o "camarada" e instruindo com esse sistema educacional engessado pra ele se inspirar 
a entrar no mercado de trabalho e ter uma vida produtiva, então a gente trás isso, essa reflexão e 
a gente vê que esse é o nosso impasse, é dizer a gente é contra a redução da maioridade penal, a 
gente é contra as pessoas morrendo nas filas de hospitais, dizer é uma violência institucional 
quando a policia chega abordando de arma na mão, então toda nossa história é pautada em ir 
contra essa sociedade que esta com arma apontada pra gente. 
 
Revista: Tem alguma coisa que não foi perguntado e que você acha que deva ser dito? 
 
DJ Dom: Só dizer que o movimento Hip-Hop é um movimento que não é uma moda como muitos 
pensam, ele é uma manifestação, ele transcende gerações, ele é uma filosofia de vida, um estilo de 
vida que encarna, ele é parte, ele é alma, ele germina dentro do lixo social se é que eu posso dizer 
assim, que da onde ninguém acha que nasce nada nós nascemos, porque era pra ser todos nós 
possíveis marginais então o Hip-Hop da essas possibilidades e a gente vem dizendo pros moleques 
meu irmão, pense na sua vida, busque educação, qualificação pra sobreviver nesse mundão se não 
der no Hip-Hop vai dar do outro lado, então é isso que tem que ser dito. 
 
Revista: O que você gostaria de dizer para os seus fãs? 
 
DJ Dom: Bom meu trabalho de DJ ta na internet, no Youtube se procurar vai achar DJ Dom e Silveira 
Hits um parceiro que trampa comigo, a gente ta misturando vários ritmos, tem no Facebook pode ir 
me sacar lá, o trabalho da Posse fica no Guararapes já tem vários anos de correria lá e é isso ai. 

 



Helyone 

 

 

 

Revista: Como e quando você começou no movimento? 

Helyone: Com uns 15 anos de idade, eu conheci o rap através de uma coletânea de Hip-Hop 
espanhol e eu nem curtia rap assim, ai eu comecei a ouvir essa coletânea de vários artistas do rap 
underground espanhol ai eu fui me colando no hip-hop até que quando eu fui perceber eu já estava 
escrevendo minhas próprias letras minhas musicas, foi assim com 15 anos de idade eu comecei e 
hoje eu tenho 25 já são 10 anos de movimento. 

Revista: Qual a maior diferença do rap ou do hip-hop em si aqui no Brasil e lá na Espanha? 

Helyone: A diferença não é muito grande não a essência do hip-hop é universal o que muda são as 
pessoas, a essência delas, a cultura, mas o rap em si tem a mesma essência aqui nos Estados 
Unidos na Espanha 



Revista: Na sua opinião sobre a relação do sistema com as zonas mais pobres? 

Helyone: A relação é muito forte porque o hip-hop é ligado a pobreza marginalidade e na periferia é 
isso que se encontra e no Brasil mais ainda na Espanha tem você encontra isso mas aqui no Brasil 
eu vi que isso é mais forte que na Espanha. 
 
Revista: E como foi pra você se familiarizar com o Rap daqui, as dificuldades que você teve e as 
facilidades? 

Helyone: Uma das maiores dificuldades que eu tive mano, foi não conhecer ninguém daqui, MC's, 
DJs, produtores, enfim...a galera do hip-hop em geral, eu cheguei um cara novo e tal, tem pessoas 
que me viam como um forasteiro ta ligado? tinha que começar do zero novamente é como se 
tivesse voltado no tempo no ano de 2002 onde tudo começou foi muito difícil pra mim e as 
vantagens... eu era um cara que tava trazendo um estilo novo, diferente, alternativo a outros 
estilos que você pode encontrar aqui, um estilo Underground vindo da Europa com outro idioma, 
aprendi a fazer Rap em português também que é outra arma que eu consegui e basicamente 
ampliar meus conhecimentos em referência ao rap ter outra visão que eu não tinha antes de chegar 
aqui são culturas diferentes costumes diferentes hábitos diferentes e isso não foi bom pra mim... foi 
ótimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3º Encontro de Hip-Hop Paraibano 

 

 
 No dia oito de Junho foi realizado na Estação Ciência o 3º Encontro de Hip-Hop Paraibano, o evento 
que começou de manhã e seguiu até a noite reuniu representantes de todos os seguimentos do 
movimento de vários estados do Nordeste. 

 Logo pela manhã enquanto alguns b-boys dançavam e outros representantes do movimento 
apenas conversavam, os grafiteiros receberam a notícia que as tintas haviam chegado, a equipe da 
revista acompanhou enquanto eles analisavam o material recebido, havendo uma grande 
insatisfação por parte dos grafiteiros com a qualidade e a quantidade do material oferecido sendo 
que as caixas das tintas chegaram abertas e algumas latas estavam sem os bicos. Após isso foi 
realizado uma palestra com o tema: "Com resistência é que se faz revolução". A mesa da palestra 
foi composta por Mr. Soh (organizador do evento), Triplo G (rapper do interior paraibano), DJ Mauro 
(coordenador do Movimento Hip-Hop Gospel), Protestante Nildo (diretor do Movimento Hip-Hop 
Gospel), DJ Dom (DJ no estado do Rio Grande do Norte), Pedro Paulo "PP", Bira (vereador na cidade 
de João Pessoa-PB), Fofo (representante do MH2O) e Mazuky (produtor de eventos de Break). 



 A palestra começou com o mediador Mr. Soh falando sobre o tema que seria abordado na palestra 
e em seguida passou a palavra para o rapper Triplo G que contou um pouco da sua realidade como 
rapper em uma cidade de dez mil habitantes, no discurso o rapper comentou sobre a falta de apoio 
da esfera de poder publico obrigando-o muitas vezes a correr com recursos próprios pra fazer 
eventos do movimento onde vive e sobre a desunião dos membros do movimento onde vive. 

 O DJ Mauro já com a palavra falou sobre suas vivencias no movimento, sobre o que ele já viu e 
sobre o que ele esperava para o futuro do movimento, chegando a comentar enquanto ele falava 
que o verdadeiro Hip-Hop esta na UTI. 

 Em seguida o rapper Protestante Nildo falou sobre sua experiência no movimento Hip-Hop Gospel e 
sobre a importância que o movimento tem para salvar vidas. 

 O DJ Dom apresentou um discurso altamente politizado sobre a influencia do Hip-Hop nas 
periferias, sobre a necessidade dos membros do movimento de estarem sempre lutando 
politicamente para conseguirem as coisas. 

 O vereador Bira em seu discurso falou sobre a importância da política,de sabermos que precisamos 
da política e que temos que usa-la a nosso favor, comentou também sobre os dois projetos de lei 
que a CCJ aprovou em prol do Hip-Hop paraibano, o primeiro projeto institui a semana municipal de 
Hip-Hop que passa a constar no calendário oficial de eventos do município de João Pessoa, a ser 
realizado entre os dias 10 e 16 do mês de novembro. O segundo projeto também inclui no 
calendário oficial de eventos culturais o "Baile de Fim de Ano do Mr.Soh", o baile será comemorado 
entre os dias 10 e 15 do mês de dezembro de cada ano. 

 Já no fim da palestra os palestrantes Fofo e Mazuky falaram sobre suas experiências de vida com 
o movimento. 

 Após a palestra foi oferecido um almoço coletivo a todos os presentes, logo depois os b-boys 
mostraram seus talentos na cypher e por fim no final da tarde se estendendo até a noite ouve 
apresentações de vários grupos de Rap enquanto os grafiteiros terminavam suas pinturas. 

Palavras Finais; 

Mr. Soh: O encontro paraibano de hip-hop é um momento sociocultural e político deste seguimento, 
para traçar caminhos e organização deste movimento é importante refletir, quem somos ? o que 
queremos? e para onde vamos ? estamos unidos ? Desta maneira poderemos garantir ainda mais o 
nosso espaço neste cenário cultural, é notável o crescimento do hip-hop no estado nossos jovens 
cada vez mais são resgatados por essa cultura. precisamos de mais incentivo,construímos e 



apoiamos o desenvolvimento da nossa cidade,invadimos as praças, estamos nas escolas, temos 
sidos parceiros na educação do país, justamente por isso, mesmo que haja tanta dificuldade, “A 
RESISTÊNCIA FAZ REVOLUÇÃO”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLUNAS: 

Rivalidades no Rap: Motivos e Efeitos 

 

 Não só hoje em dia mais desde o principio do rap que nós podemos ver casos de rixas entre 
rappers ou grupos, essas rixas podem ser causadas simplesmente por dinheiro ou por motivos mais 
complexos como rivalidades entre gangues, bairros ou entre os próprios rappers. 
 Já no Brasil não é tão diferente, apesar de não ser motivadas por gangues ou bairros, porém são 
por motivos pessoais na sua grande maioria, essas tretas dão origem a grandes divisões de publico 
na cena hip-hop, sendo possível hoje em dia ver o publico divido entre rapper A ou B e não ouvem o 
rival do seu preferido. 
 E são dessas divisões que surgem as famosas "diss". 
 “Diss" em português, significa "desrespeitar", "agir de forma rude", expressar sua "insatisfação". 
No contexto musical a Diss, também conhecida nos Estados Unidos como diss track (literalmente 
traduzida por canção de insatisfação) é uma canção criada com o único propósito de atacar 
verbalmente e insultar uma pessoa ou um grupo de cantores. Seu uso é frequente no Hip-Hop. 
 As diss se classificam como hardcore rap e gangsta rap, pela temática e estrutura das canções 
destacaram agressividade e violência, principalmente a quem são dirigidas. 
 Provavelmente músicas do tipo diss sempre iram existir porem nossa luta sempre foi para acabar 
a divisão no movimento, que as tretas sejam apenas nas músicas e não entre o publico, do contrário 
a cena hip-hop nacional e principalmente no Nordeste nunca irá progredir e sim regredir fazendo 
com que a má fama que temos no sul do país continue. 
 Apesar de ser algo que deve ser extinto do Hip-hop as "diss" já geraram grandes sucessos, veja 
alguns: 

Luo / Mv Bill = Falso Mc 
Mv Bill / Luo = Falso Profeta 
Cabal / Emicida = Maleus Maleficaram 
Nociso Shomon / Emicida = A Rua é Quem 
Nocivo Shomom / Emicida / Rashid/ Projota = Retaliação 
Das Quebrada / Fredy 7 = Mil tracks 

Dr. Dre & Snoop Doggy Dogg/ Eazy-E= Wit Dre Day 

Eazy-E/Dr. Dre e Snoop Doggy Dogg= Real Muthaphukkin G's 



2Pac/ Notorious BIG= Hit em Up  

Nas/ Jay-Z= Ether 

Ice Cube/ N.W.A= No Vaseline 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafite é Arte, Não à Poluição 
Nos bairros de João de pessoa prédios, escolas, fachadas ao longo dos tempos vão se 
transformando em painéis sendo impressos pela arte dos artistas grafiteiros da cidade, desde as 
letras do grafiteiro MUSEU a personagens bem realísticos do grafiteiro LÊGO23 que nos deixam 
maravilhados com tamanho talento e precisão nos traços feitos apenas com latas de spray e tintas 
em látex. 

Em fortaleza o grafite vem sofrendo com as propagandas e anúncios publicitários das empresas que 
imprimem seus cartazes e colocam por cima das artes dos grafiteiros, hoje em dia muitos trabalhos 
dos grafiteiros de lá estão cobertos pelos anúncios que as firmas estão apagando para fazer 
pinturas de propagandas, mas, a câmara municipal está se mobilizando para reduzir a 
contaminação visual das empresas e suas propagandas.Através do meio artístico o grafite vem 
diminuindo os indícios de pichações que vem sujando a imagem da capital, ao contrario da pichação 
que é crime o grafite vem cada dia ganhando mais espaço na sociedade exibindo cores e deixando 
nossa cidade com um melhor aspecto em relação à arte.Os governos de algumas cidades daqui do 
nordeste vem apoiando grafiteiros se mobilizando e aprovando projetos de grafites nas cidades, 
em vários lugares das cidades nordestinas podemos ver grandes paredões com artes enormes que 
encantam e trazem cor as cidades. Em Recife todo ano acontece o festival nacional de grafite 
Recifusion realizado pela 33CREW(Grupo de grafiteiros em Recife), esse ano o tema foi: “Inclusão e 
Acessibilidade” o festival vem promovendo atividades sociais e educaditas para os jovens das 
escolas públicas e para pessoas com deficiências, o evento aconteceu na rua da fundição com 
trabalhos produzidos em escolas em creches, reunindo vários artistas do Brasil inteiro, o Recifusion 
já acontece há quatro anos e é totalmente independente e o seu maior objetivo é comemorar o dia 
nacional do grafite (27 de março). 

Principais termos e gírias utilizadas nessa arte; 
 
• Grafiteiro/writter: o artista que pinta. 
• Bite: imitar o estilo de outro grafiteiro. 
• Crew: é um conjunto de grafiteiros que se reúne para pintar ao mesmo tempo. 
• Tag: é a assinatura de grafiteiro. 
• Toy: é o grafiteiro iniciante. 
• Spot: lugar onde é praticada a arte do grafitismo. 



Origem do Disc Jockey 

 

 

DJ (disc jockey), um dos 4 elementos ou subgrupo do HIP HOP, é operador de discos, um artista 
profissional que seleciona e roda as mais diferentes composições. O pioneiro nesse elemento foi 
Kool Herc e conhecido com o ‘pai do HIP HOP’ teve grande contribuição no desenvolvimento dessa 
cultura. Começou usando equipamentos do seu pai, tocando em festas no Bronx, logo após construiu 
seu próprio equipamento, tocava Reggae e outro ritmos jamaicanos até descobrir o Soul e Funk. 
Com o passar do tempo desenvolveu a técnica de girar os pratos do tocas discos, tocava a parte que 
mais gostava: o break (parte onde a batida foi tocada da mais pura forma), e eram alguns 
segundos, e começou a usar dois toca-discos para aumentar o ‘break’. Surgiu o Break-Beat, 
fundamento musical para b-boys e b-girls, e para MC’s animar as festas. Logo após veio Afrika 
Bambaataa entre outros. Com o passar do tempo houve uma grande evolução nos equipamentos, 
que proporcionaram a criação de novas técnicas e aprimoramentos nas técnicas já existentes e a 
criação de softwares que simulam os tocas disco na tela do computadores.  As técnicas mais 
utilizadas são: mixagem, scratches e colagens. Em João Pessoa podemos citar alguns DJs: DJ Mauro, 
DJ Til Da, DJ Guirraiz, DJ Alf, que fortalecem a cultura HIP HOP na Paraíba. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Break Dance: do nascimento aos     
dias atuais 

 

 

 

 
A dança de rua surgiu com os negros das metrópoles norte americanas. E quando os Estados Unidos 
passavam por uma crise em 1929, começaram a surgir as primeiras manifestações, com os 
dançarinos indo fazer seus shows nas ruas. E nos anos 80, o breaking foi a expressão de um 
fenômeno mundial. Destacaram-se grupos como Rock Eteady Crew, os Dynamic Rockers ou os NYC 
breakers, nomeadamente através de filmes como, por exemplo, “flashdance’’(1983) ou “Beatstreet’’ 
(1984)”“. 
O principal artista da época era Mister Dynamite, James Brown, conhecido não só por sua voz ou 
canções, mas também por toda sua performance estética, que deu origem a todos os pop stars que 
vemos hoje em dia (vivos ou mortos, ex: Michael Jackson, Prince, e etc.). James Brown era 
idolatrado principalmente nos redutos negros e latinos das grandes metrópoles e influenciava todos 
os jovens com sua dança, chamada Good Foot (Pé Bom). No Brasil essa dança é chamada de Soul, 
pois é o estilo de música que Brown cantava. Muito difícil e ddgbohol como eles chamam! 
A mídia propôs um conceito errado sobre breaking o conceito que a dança era usada pelas gangues, 
que dançavam ao invés de brigarem. 
Porem, isso não é verdadeiro, pois nos rachas (batlle) de breaking havia tumultos e aconteciam 
várias brigas por causa dessas batalhas de b-boys. 
No Boom do Break, todas as danças não importavam se fosse Locking ou B-boying ou Popping 
apareciam sob o nome até hoje conhecido mundialmente pela mídia como Breakdance (Isso também 
é muito errado, pois a mídia não caracteriza direito e assim não dá os devidos valores aos seus 
criadores e aperfeiçoadores que ajudaram a criar novos passos na época.). 
Costuma-se dizer que um b-boy é completo, de acordo com os dançarinos dos anos 70 
É aquele que realiza sua apresentação em três partes principais: top rock, footwork e freezes. 
Top rock: geralmente funciona como uma entrada na roda e preparação para o resto de sua 
performance. 
Footwork: é um trabalho feito com os pés, geralmente agachado com movimentos de chutes ao ar. 
Freeze: é um "congelamento" e nessa hora que o b-boying tem o ápice de sua apresentação. Os 
bons freezes geralmente duram no mínimo de dois a três segundos. 
Quanto maior o grau de dificuldade da execução é sua qualidade. 
Os Power Moves’’ e saltos também podem ser incorporados, desde que sejam feitos como dança ou 
harmonicamente incorporados a ela. A dança breaking vem caminhando cada vez mais com passos 
largos estando presente hoje em filmes, novelas, seriados, comerciais, shows e ate mesmo grandes 
competições a nível mundial como Red Bull BC One, Battle of The Year, Freestyle Session, Master 
Crews, The Notorious Ibe, entre outros. Hoje em dia a dança breaking assim sendo a única dança 



original da cultura Hip-Hop (poppin, locking são funkstyles) se expande cada dia mais, as B-girls 
também se destacam hoje em dia em campeonatos apresentações e shows.  
Recentemente foi realizado em Brasília/DF a 2° edição de um festival nacional de dança feminino, é 
o primeiro evento da cultura Hip-Hop totalmente voltado para a promoção da figura feminina em 
posição de liderança dentro do Breaking. Realizado pela b-girl Fabgirl do grupo bsbgirls, ela é 
considerada uma das melhores b-girls e com certeza inspira muitas outras b-girls. 
Hoje a cena é mais forte também graças a junção dos saltos mortais, Power Moves (movimentos 
poderosos) ou spins (giros) e a criatividade dos novos B-boys e b-girls, sempre é importante 
lembrar que evoluir é preciso manter a essência é obrigatório para não deturpar o estilo original 
que a base é TOPROCK (e UPROCKS), FOOTWORKS (LEGWORKS E POWER MOVES) E FREEZES. Alem de 
também não sermos preconceituosos com quem faz somente os Power moves e explicar para eles a 
importância de dançar na batida da musica! 
E o que hoje parece moda vai muito além de vestir uma roupa ou um boné e sair por ai dizendo sou 
do breaking ou sou do Hip-Hop a cultura é bem mais alta é na verdade uma manifestação do 
movimento hip-hop.  
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