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Lianhuahua era o nome dado às histórias em quadrinhos na China de  
Mao Tsé-Tung. Durante o período maoísta, a nona arte era usada pelo  
partido comunista para disseminar suas ideias. Algumas eram somente  
propaganda explícita do partido, outras se aventuravam por diferentes  
caminhos do imaginário chinês, retratando romances e lendas milenares.  
Tudo isso em uma China que, no final dos anos 1940, possuía uma taxa  
de analfabetismo que oscilava entre 85 e 90%. O que muitas vezes foi  
tido como mera distração para preencher o tempo livre ficou a partir  
de então inegavelmente ligado a uma revolução cultural urgente,  
que não só introduzia o hábito da leitura, como também resgatava  
e oxigenava o rico folclore do povo chinês.
 
Digo com frequência que minha vida foi salva pelo hip hop. Isso é uma 
grande verdade, porém é uma verdade parcial. Minha vida também teve 
outra salvadora: as histórias em quadrinhos. Não raro, eu mesmo 
subestimo essa salvadora, me referindo a ela como apenas mais uma 
“leitura”. Mas a verdade é que durante aqueles anos de pobreza 
financeira, baixa autoestima e ausência de expectativa, o que povoou 
minha imaginação e fez com que alguma esperança de um mundo melhor 
brotasse foram as rimas dos Racionais e o universo de Stan Lee.
 
Universos que para um olhar descuidado pareciam distantes, mas que 
colidiam dentro daquele minúsculo porão em que morávamos eu e mais 
cinco pessoas na Vila Zilda (o tal cômodo incômodo que canto em 
“Levanta e Anda”). MCs e quadrinistas possuem olhos de câmera fotográfica 
com lentes Carl Zeiss, e isso vem desde os tempos em que o rap existia 
com outros nomes, como parte de brincadeiras orais e cantigas de povos 
afro-diaspóricos espalhados pelas Américas. Isso pode ser Kingston ou 
Pernambuco, como aliás ilustra de forma incrível o projeto de intercâmbio 
musical Bambas Dois, que reúne músicos do Brasil e da Jamaica. Seja no 
repente nordestino ou nas rimas dos toasters jamaicanos ancestrais de 
Kool Herc, a célula da música falada já passeava pela atmosfera da música 
popular e encantava redutos onde antigos povos, agora tornados novos, 
se reconstruíam, após terem suas histórias resetadas pela colonização. 
Isso é um prefácio do hip hop.
 
Cronista como Ogi, Donga era um Will Eisner a serviço de seu lugar  
e seu tempo, sua poesia. Pixinguinha disse a um jornalista letrado,  
que insistia em tentar encaixar, à força, sua erudição numa conversa  
de boteco, da mesma forma que uma criança tenta encaixar a peça  
quadrada em um buraco circular: “Não complique o mundo para os poemas”. 
Quando li Avenida Dropsie, saí convencido de que Will Eisner era algo 
próximo de um bom MC. MCs são controladores do microfone, senhores  
das palavras que manipulam o ar em seus corpos de maneira que, juntas, 
a vivência e o conhecimento se tornem o fogo e a pólvora, prontos  
para um disparo certeiro.

É um processo idêntico ao de um tiro – acredite em mim, já disparei com 
microfones algumas vezes. O microfone de Eisner era o bico de pena, o 
nanquim, e foi com isso que ele encarnou um KL Jay e gritou ao mundo 
“Estamos vivos!” (isso também em 1940, creio). Personagens humanos com 
feitos sobre-humanos em um tipo de arte que, assim como a cultura hip 
hop, que daria seus primeiros passos 33 anos depois de Avenida Dropsie, 
nem arte era considerada.
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Já nos anos 1970, uma garota de origem equatoriana – literalmente 
vinda do meio do mundo – estava nos Estados Unidos e precisava dizer 
a esse mundo que ela existia. Assim como Eisner, ela encontrou seu 
caminho através das tintas, mas suas telas eram os muros e trens  
de Nova York. Logo, uma mensagem inconfundível cruzava a cidade toda: 
“Lady Pink was here!”. Em um Bronx onde os nativos valiam pouco mais 
do que nada para os herdeiros dos colonos, era urgente gritar  
“EU ESTOU AQUI!”

A mescla de mil informações, em uma cultura que tem o sampler como 
forma de reverência aos que vieram antes, fez a salsa encontrar-se  
com movimentos acrobáticos e desenvolver o break, que já bebia na 
fonte do grande Mr Dynamite. Quebrar as leis dos homens era fácil,  
mas, após o violento período de reinado das gangues, o lance se tornou 
desafiar a lei da gravidade, disparar com palavras, marcar com spray  
e chocar com scratches.
 
O hip hop (re)nasce mesmo pela primeira vez, como um fruto da diáspora 
africana, e a quilômetros e quilômetros de onde os orixás desceram 
do orum, repete aos seus a expressão sul-africana “Sawabona!”. Poderia 
listar aqui tudo o que o hip hop significa para mim em termos de arte, 
de revolução sociocultural, de quebra de paradigmas ou como um estilo 
de vida livre dentro de uma sociedade que constrói prisões sem perceber. 
Mas tudo isso são subentendimentos da cultura. O mais incrível do  
hip hop é que ele continua, após tantos anos, sendo um código aberto  
de compartilhamento. Como uma sociedade de cientistas, evoluímos  
e colaboramos para que os próximos deem continuidade ao que foi 
iniciado muitos anos antes de nós.
 
Ed Piskor é um nerd – um gênio nerd que eu adoraria conhecer. Ao ler 
Hip Hop Genealogia, eu só pensava que ele uniu minhas duas paixões 
adolescentes em um só material. Seu livro é um trabalho minucioso, 
de precisão cirúrgica, feito com o amor e o talento que só um fã 
autêntico é capaz de dedicar ao objeto de sua admiração. Talvez,  
para as novas gerações, seja difícil imaginar um mundo sem a cultura 
hip hop. Na introdução da minha primeira mixtape, eu disse “quando  
os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo”. Vivemos  
um tempo confuso, estranho, e nada melhor para reestabelecer nossos 
valores do que olharmos para os primórdios e nos lembrarmos do 
caminho certo. 

A cultura hip hop nunca morre, ela nasce a cada vez que você admira 
um graffiti, um passo de break, um scratch ou a rima de um MC. E ela 
ressurge com mais força ainda quando você compartilha isso. Lembro-
me até hoje da capa com KL Jay na saudosa revista Rap Nacional, do 
Alexandre De Maio, dizendo que o hip hop era a liberdade da mente, um 
ajudando o outro. Não há um só dia em que eu não olhe no espelho 
e não diga, mesmo que silenciosamente, um sincero obrigado aos que me 
salvaram com suas rimas e seus rabiscos. Quando terminar esta leitura, 
você tem a obrigação de fazer com que o hip hop renasça.
 
Obrigado.

Emicida
setembro de 2016
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Meados dos anos 1970 no deteriorado South 
Bronx. Para quem deseja se divertir, a única 
forma de recreação saudável é ir às festas  
do DJ Kool Herc, que acontecem em um 
espaço situado à Av. Sedgwick, 1520.

Apesar de já ser uma lenda no bairro, 
Herc continua treinando e testando 
novidades para deixar seus shows ainda 
mais animados.

Ao treinar com duas cópias do mesmo 
disco, ele descobre que é possível criar 
loops infinitos com os breaks* de suas 
músicas favoritas. Enquanto brinca no seu 
apartamento com a janela aberta, Herc 
percebe que a ideia tem potencial...

As festas de Kool Herc são a única opção na cidade e atraem multidões. Cada evento 
é uma grande fonte de inspira ç ão para o público jovem. Em pouco tempo, um núcleo 
talentoso começa a criar a partir do alicerce construído por Herc.

Grandmaster Flash 
aperfeiçoa as principais técnicas 
de Herc e começa a apresentar 
novos conceitos, à medida que 
ganha popularidade como DJ de 
festas de rua.

Grandwizard Theodore 
é um jovem DJ* que inventa 
o scratch ao “arranhar” 
discos por acidente.

*Ele é pupilo do Grandmaster 
Flash, para ser mais exato.

Afrika Bambaataa 
também é DJ de festas, 
famoso por seu conhecimento 
em matéria de discos e 
por seu set de músicas 
estranhas e obscuras.  
Sua aparelhagem é muito mais  
potente do que qualquer 
outra.

O DJ também descobre que é possível 
mixar a batida de uma música em outra. 
A técnica, batizada de “Carrossel”, é 
acrescentada ao seu repertório. Para 
aumentar a complexidade do show, ele 
decide convocar um amigo para assumir 
o microfone, no papel de MC.

O baile 
enlouquece 

quando fica só 
a batida...

...Mas  
dura 

muito 
pouco...

*TRECHO DA MúSICA EM QUE Só A BATERIA TOCA. (N. do T.)

... Coke la 
Rock, e 

não pago 
pau pra 
ninguém!!

Teddy! 
Para com esse 

barulho!

?
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Nessa época, a cultura das gangues assola o Bronx. O próprio Bambaataa é o temido líder da 
maior gangue do bairro.

Ao perceber o potencial afirmativo da nova cena “hip hop” (que consiste em breakdance, MCs, DJs e 
grafiteiros), Bambaataa começa a guiar seus seguidores por um caminho menos violento.

O clima gangueiro que paira no ar provavelmente é o que leva as pessoas com pretensões criativas a 
formar grupos, em vez de se expressarem sozinhas. O fenômeno das “batalhas”, presente em todas as 
disciplinas do hip hop, certamente é fruto da mentalidade de gangue.

The treacherous three The COLD CRUSH BROTHERS

FUNKy four plus one the fantastic five
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À medida que a música se 
espalha pela cidade, um MC do 
Queens chamado Kurtis Blow 
torna-se uma importante exceção 
ao paradigma gangue/grupo*.

como um mestre do showbiz, Rush tem 
a ideia genial de unir Kurtis Blow e seu 
irmão caçula, DJ Joseph “Run” Simmons, 
em uma dupla.

Eles logo chamam a atenção de clubes mais 
lucrativos. 

O duo arrebenta no Queens!

*Abrir os shows do Flash 
também ajuda.

*Eddie Cheba é outro MC solo, 
parceiro de DJ Hollywood.

o amigo e empresário Russel 
“Rush” Simmons exerce papel 
fundamental no sucesso de Blow.

Cheba = maconha = ralé
Blow = cocaína = elite...

Imagem é tudo!!!

Se vofê quer fer  
um aftro maior  

do que Eddie Cheba*, 
não pode maif affinar 

Kurt Walker.

Russel, 
mano... 
Será?

Não viaja, 
Kurtif. O 

moleque é 
monftro!

Pode acreditar. 
Kurtif Blow é 

um nome forte!

... Esse cara 
tem o dom, 

meu herdeiro 
de som ... ...O grande

DJ Run!

É fério? 
Me procura 

quando vofê 
tiver uma 
oferta de 

verdade.

Capitalista 
desde 
cedo

Por toda Nova York, circulam boatos sobre 
a produção de discos de hip hop para o mercado 
de massa. A ideia invade a imaginação de todos, 
inclusive do jovem Run.

Ô, Russell! Me 
coloca num 

disco, mano!!

Aham! 
Fe forma 

primeiro pra 
ter onde cair 

morto.

Run vai correndo contar ao seu chapa Darryl “Grandmaster 
Get High” McDaniels o que Russell lhe disse. McDaniels saca um 
caderno de rimas que vinha escrevendo.

Tá ligado que 
vou te levar 
pro estúdio 
comigo, né?

cheba

[Podicrê!
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É importante registrar que DJ Hollywood também foi um dos criadores do hip hop. Antes que 
Kool Herc fizesse sua primeira festa, Hollywood já era o rei dos clubes grã-finos do centro. Ele 
recebe menos crédito como precursor porque muitos dos futuros fãs do gênero foram impedidos 
de vê-lo tocar, seja pelo preço dos ingressos, pelos códigos de vestuário elitizados ou pelo rígido 
controle etário praticado nos clubes da região.

É bom me 
respeitar!  

Eu inventei  
o termo  

“Hip Hop”.

Um dos muitos 
a afirmarem 

isso.

Hollywood se garante no microfone, mas 
seu MC, Eddie Cheba, é mestre em animar 
uma plateia.

... Sou a 
manteiga 

quente na 
sua torrada 

matinal!

Hollywood e Cheba sabem do que vem acontecendo nos parques e salões de festas, mas ganham muito 
dinheiro para se importar com isso. A dupla não vê os DJs do South Bronx como uma ameaça.

Eles não conseguiriam entender o que leva 
dois seguidores de Kool Herc, DJ Disco Wiz 
e Casanova Fly, a puxar energia de um 
poste de luz para tocar em uma quadra 
de basquete, de graç a.

Vamo chegar 
pesado, Wiz?

Mete 
bronca!

DJs de batalha famosos e sagazes, Wiz e  
Caz prensam discos próprios com efeitos  
e instrumentais personalizados.

Ceis tão 
pronto pra 
porrada na 

mente?

A arma secreta quase sempre 
humilha a concorrência...

"UPROCKING”

... Mas, nesta noite, não 
são só os rivais que ficam 
apagados.

... Que 
merda...?!

Foi a 
gente, 
isso?

Caiu a luz da 
rua inteira.
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APAGãO!
Da hora!

Putz...

Bora pras 
loja!!!

... Caraio...

Os falante 
é meu!

Nem 
fodendo!

Dá área! 
Vaza daqui, 

filhadaputa!

Sons de vidro estilhaçando ecoam pelas ruas de comércio. As portas são fechadas 
rapidamente, mas são arrancadas das dobradiças na mesma velocidade pelas multidões, 
que fazem um arrastão atrás de mantimentos e artigos de luxo.

Aí, Wiz, mano... 
Tá todo mundo 

roubando loja. 
Faz uma hora aqui 

com o equipo que eu 
já volto.

Mixer 
“Clubman Two”

No dia seguinte, crews de DJs cheios de energia começam a pipocar em 
cada quarteirão do Bronx... E agora todos têm equipamentos iguais 
aos do DJ Hollywood.
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Kool Herc, Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa  
e DJ Breakout morderam cada um seu pedaço  
do Bronx, e neles se especializaram. As festas  
são totalmente diferentes entre si no  
quesito musical.

Por ser o inventor, Herc é o único DJ que  
arrasta gente de todos os territórios vizinhos, 
ávidos por vivenciar a atmosfera que ele cria.

Preciso 
sair por 
uns dez 

minutos.

Eu seguro 
aqui, Coke.

Conhecido por sua habilidade de liderança e 
estatura intimidante, Herc comandava eventos 
totalmente pacíficos, até aquele dia.

Vagabunda!

Cê tá no 
lugar errado 

com essa 
palhaçada!

!?

O estrago é feito em questão de segundos –  
mesmo tempo que o culpado leva para  
desaparecer da cena.

Quando Coke La Rock volta à boate, Herc 
já está a caminho do hospital.

Coke chega ao hospital em minutos. Antes de 
dar entrada na sala de cirurgia, Kool Herc faz 
um apelo a seu MC.

EU VOU MATAR 
ESSE ARROMBADO!

Coff... Coke, eu sei 
quem foi. Não faz... 
NADA. COFF... dá 
sua arma pro... meu 
pai... só por ho...je.

Tá bom ...
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A ausência de Kool Herc deixa um vazio que outros DJs preenchem rapidamente. A maioria das 

pessoas fica em choque com o virtuosismo de Grandmaster Flash nas picapes. Mas ele tem um 

ponto fraco...

Flash se dedica tanto 
a editar, mixar e fazer 
scratch que nem imagina 
o que dizer ao microfone.

ALGUNS B-BOYS ATENTOS 
PERCEBEM O PROBLEMA E 
PROCURAM AJUDAR.

isso aí, 
manda 

ver Flash! 
Aham...

SAI DAí, 

CUZãO!

Flash obtém resultados 
satisfatórios apenas quando 
Cowboy* se habilita, com seu 
carisma e sua criatividade.

Joga a mão 
pra cima 

e vamo vê 
se o baile 
anima!!

*Ganhou o apelido por causa 
das pernas arqueadas.

Dois irmãos b-boys, Kid Creole e Melle Mel, curtem esse 
novo elemento no show de Flash. Creole fica especialmente 
inspirado.

A gente devia 
ir lá pra cima 
também, Mel.

Relaxa, tá 
bem legal 

aqui.

Flash gosta da habilidade de 
Creole para rimar e inventar 
tiradas sem parar.

É isso aí, 
família!

Não 
para!

Improvisar como MC é parecido 
com tocar jazz. A ideia de 
comandar uma plateia atrai 
Melle Mel, mas ele precisa se 
sentir seguro...

... Mel percebe que tem talento natural para escrever rimas  
e ganha confiança para subir ao palco com o irmão e sua crew.  
Seu talento ao microfone é comparável à habilidade de Flash  
nos toca-discos.

Italiano, europeu, 
japonês, espanhol, 

índio, negro  
e polonês. MCs  

e DJs...

... Manos e minas 
com estilo, a 

todos vocês...
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O que determina a qualidade de uma festa, a esta altura, não são as letra escritas pelos MCs. Também 
importa pouco quais discos específicos são tocados. O volume do som em decibéis é provavelmente o mais 
importante. como os b-boys vão conseguir dançar se não ouvirem o groove?

DJ Breakout é b-boy, mas aos poucos faz a 
transição para se tornar DJ, enquanto tenta 
reunir uma coleção de todas as músicas usadas 
por Kool Herc.

Acho que é esse 
aqui. Mano, o Herc 

é um cuzão... ele 
arranca os selos 

dos discos.

O equipamento dele é modesto, mas a falta de 
itens de luxo como uma mesa de mixagem faz com 

que Breakout descubra uma série de truques.

  Se você olhar um  
  disco bem de perto, 

  dá pra ver onde fica  
 a parte que faz a pista 

 bombar. Aí é só soltar 
    a agulha em cima.

Ele não deixa limitações 
técnicas ou financeiras 
frustrarem suas ambições 
como DJ.

Meu falante 
de engradado 
de leite é o 

creme!

Enquanto ele engorda sua 
playlist de beats, seu parça 
K.K. Rockwell aparece 
para treinar rimas em cima 
da música.

Tipo manteiga 
quente... Onde 
é que é? É na 

pipoca.

K.K. aposta em sua evolução  
ao microfone para trabalhar 
com o DJ Baron, que dá 
pequenas festas em ginásios  
e parques pelo Bronx.

... K.K. Rockwell,  
a minha rima é 

cruel, as mulheres 
dizem que sou doce 

como mel.

Em cima de 

um engradado 
de leite

Breakout vai a algumas festas de Baron e Rockwell e fica impressionado. Pouco depois, os dois DJs  
juntam seus equipamentos e formam o grupo The Brothers Disco, que faz certo sucesso. K.K. 
também entra no pacote, segurando a onda no microfone.

Como o 
limão e a 
laranja...

... A 
laranja e 
o limão...
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O aumento da popularidade não torna o grupo 
mais disciplinado.

Levanta, 
Breakout! O 

disco tá quase 
pronto!

Tocar para públicos maiores ajuda a bancar  
mais equipamentos e atrai talentos freelance 
como Busy Bee Starski, que oferece seus 
serviços a qualquer DJ com certa projeção.

Onde é que 
a gente vai 

malhar?Alp

Lá no 
Alps!

 Lá no 
 Alps!*

Lá o

*O Alps era um hotel barato no Bronx, onde os 
casais se recolhiam para atividades sexuais.

A crew chama a atenção de Afrika Bambaataa, que decide desafiá-los para uma batalha. Ser 
reconhecido pela Zulu Nation é uma grande moral para os Brothers Disco, mas é claro que eles 
não estavam prontos para essa briga.

Jazzy Dee, irmão de Breakout, presencia o 
massacre e é convocado para ajudar a agenciar 
a crew.

Arrumei um 
mixer de 

verdade pra 
vocês.

Vocês me 
devem 500 

contos...

O amigo e também DJ Tony Tone é um grande  
técnico de som. ele ajuda a construir a aparelhagem 
do grupo com novos equipamentos e objetos 
que encontra na rua.

Que cê tá 
fazeno com 
essas lata  

de lixo?

Cê já 
vai ver.
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