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RESUMO 

A pesquisa apresenta uma discussão sobre a atuação das posses de Hip Hop em 

Maceió-Alagoas, e quais as estratégias desenvolvidas e postas em prática por estas 

organizações juvenis diante do cotidiano de disputa e busca por visibilidade. Este 

trabalho traz algumas dimensões de interações praticadas pelos sujeitos 

pertencentes às Posses e seus estilos de vida, como também, os aspectos 

relacionados às identidades, a espacialidade e as dinâmicas de ressignificação 

embutidas no bojo das práticas dos grupos. O trabalho teve como objetivo traçar as 

dimensões de poder encaradas por estes grupos, principalmente em relação às 

dimensões das territorialidades e espacialidades nas ações. 

 

Palavras-Chave: Juventudes, identidades, visibilidades, territorialidade, poder e 

estilos de vida. 
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ABSTRACT 

The research presents a discussion on the role of Hip Hop Posses in Maceió-

Alagoas, and what strategies developed and implemented by these youth 

organizations on the everyday struggle and search visibility. This work brings some 

dimensions of interactions practiced by individuals belonging to posses and their 

lifestyles, as well as the aspects related to identity, spatiality and dynamics of 

reframing embedded in the core practices of groups. The study was aimed to outline 

the dimensions of power faced by these groups, especially in relation to the 

dimensions of territoriality and spatiality in the actions.  

 

Key Words: Youth, identities, visibilities, territoriality, power and lifestyles. 
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INTRODUÇÃO 

Em 2006 participei do 1º Encontro Nordestino de Hip Hop, convidado por 

Vanderson Ávila, ou melhor, MC Sulista, membro da posse Guerreiros Quilombolas. 

Naquele ano, eu estava em meio a uma trajetória de militância no Movimento Negro 

e no Movimento de Luta pela Reforma Agrária, no então Movimento Terra Trabalho 

e Liberdade, e também tinha ingresso no curso de Ciências Sociais na Universidade 

Federal de Alagoas. Particularmente, eu estava muito próximo ao rap. Tal 

envolvimento possibilitou-me escalar algumas experiências no bairro, a compartilhar 

de algumas realidades e principalmente despertou-me o pensamento crítico. 

“Escutar Rap é comum nos bairros periféricos, entendê-lo é o X da questão”, como 

enfatizam alguns membros dos grupos organizados de Hip Hop.  

Acredito que no presente caso, a prática da pesquisa sobre Hip Hop não se 

tornou apenas uma atividade intelectual, mas também uma reflexão sobre algumas 

experiências vividas pelo pesquisador, fora e dentro da academia. Gostaria de 

enfatizar que: morar na periferia é também compartilhar de várias culturas 

periféricas, inclusive do Hip Hop. De fato, entendemos que morar na periferia de 

uma grande ou média cidade, fornece elementos enriquecedores para a vida em 

comunidade e possibilita o contato com culturas potencializadoras em interações 

sociais.  

Quando ingressei no curso de Mestrado em Sociologia no Programa de Pós-

Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Sergipe-PPGS/UFS, minha 

proposta de tema inicial não era Hip Hop, mas sim estudar questões relacionadas 

aos homicídios cometidos e sofridos por jovens do Complexo Benedito Bentes, em 

Maceió/AL, justamente por ter no ano anterior participado de uma pesquisa nacional 

como pesquisador estagiário da ONG Observatório de Favelas do Rio de Janeiro. 

No entanto, no primeiro encontro com o Professor Frank Nilton Marcon conseguimos 

identificar algo em comum, que nos interessava e que possibilitou não só a pesquisa 

propriamente dita, mas, o retorno a um tema bastante presente na minha trajetória 

de vida e que fizera parte dos meus primeiros questionamentos como estudante em 

Ciências Sociais, a questão da presença do Hip Hop na periferia da cidade. 
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Esta dissertação apresenta uma análise micro sociológica sobre as Posses 

em Maceió, tendo como direcionamento a questão da juventude, do estilo de vida 

dos sujeitos pertencentes às posses, a questão da territorialidade em que eles estão 

inseridos e as dinâmicas relacionadas às formas que tais sujeitos encontram para 

dar visibilidade à cultura Hip Hop. Mas o que são as posses? Como elas se 

organizam? Como é o cotidiano das posses em Maceió? O que elas disputam? 

Quais as relações de poder ai implicadas? As posses são grupos ou coletivos que 

reúnem sujeitos, em sua maioria jovens, que compartilham da cultura Hip Hop. 

Podemos considerar as posses como um fórum de discussão e de intervenção dos 

sujeitos que estão inseridos em tal cultura. 

Minhas reflexões partem do pressuposto de que o processo de globalização 

permitiu algumas mudanças no contexto do Hip Hop, como também indefiniu o 

caráter identitário dos sujeitos que interagem com essa manifestação política e 

cultural. As mudanças e as indefinições no cotidiano dos jovens, causadas pelas 

diversas mudanças nas relações sociais na sociedade contemporânea 

impulsionaram múltiplas formas de viver o Hip Hop, seja no universo do consumo, 

dos nuances econômicos, de visibilidade, de poder e também de atuação política. 

Para Felix (2005) as posses são espaços, por excelência, em que as 

discussões políticas de interesse do Hip Hop ocorrem. O autor enfatiza que é na 

posse que os praticantes de quaisquer dos “quatro elementos”1 definidores do Hip 

Hop fazem suas reflexões políticas e ideológicas. Aprofundarei sobre os quatro 

elementos no primeiro capítulo na medida em que contextualizarei o Hip Hop a partir 

de algumas reflexões sobre a noção de diáspora2. O Hip Hop é um estilo de vida que 

une pessoas a partir de algumas motivações, seja pelo modo de se vestir, seja pelo 

consenso em torno da linguagem, seja pelo gosto em relação ao estilo musical. Não 

significa que todos os atores envolvidos no processo de interação social pensam e 

agem de forma homogênea. Neste trabalho tento demonstrar que no contexto da 

cultura Hip Hop em Maceió há pensamentos e práticas que são heterogêneas e que 

partir da diversidade de sentidos, no processo de interação social, permite pensar 

                                                           
1
  Break (dança), Grafite (pintura), DJ (produção musical) e RAP (combinação música e poesia). 

2
  Para Stuart Hall a diáspora se apóia sobre uma concepção binária de diferença. No entanto, busca 

na noção de différance de Jack Derrida uma diferença que não funciona a partir de binarismos, 
mas que são posicionas e relacionais, sempre em deslize ao longo de um espectro sem começo e 
nem fim (HALL, 2013, p. 36). 
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que as práticas desenvolvidas pelas posses estão relacionadas aos processos de 

disputa por espaços, que possibilitam a busca por reconhecimento e negociação em 

torno de linguagens e símbolos. 

Nesse sentido, o campo de análise são as práticas e os discursos dos 

jovens que participam das três posses que atuam em Maceió. Identifiquei que esses 

grupos estão distribuídos a partir de entendimentos próprios sobre a questão da 

territorialidade e que uma de suas marcas em torno do discurso é a ideia de 

periferia. As posses com as quais realizei observações foram: A PGQ (Associação 

Alagoana Guerreiros Quilombolas); a CIA Hip Hop (Associação do Coletivo 

Companhia Hip Hop de Alagoas); e a P-A-P (Posse Atitude Periférica).  

Tais posses estão cotidianamente tentando diferenciar-se entre si e 

reivindicando serem representantes do Hip Hop em Maceió. Uma das questões que 

observei são os processos que dinamizam as representações e o campo de disputa, 

como também como elas são expressas. Sendo assim, a questão do estilo de vida, 

da juventude e o debate em torno da territorialidade foram fundamentais para 

analisar as dinâmicas imanentes ao contexto estudado. 

Ao pesquisar esse universo específico foi possível perceber questões 

relacionadas aos processos de ressignificação do Hip Hop no Brasil, em especial em 

Maceió, tanto quanto relacionados à questão do lugar, como a periferia, quanto ao 

envolvimento com tal estilo de vida, por parte de um segmento da sociedade que é a 

juventude. Neste contexto, considero como elementos fundamentais desta 

dissertação: observar e compreender as relações de poder, as disputas e as formas 

de socialização que envolvem os jovens e as posses no Hip Hop. A partir destas 

questões buscamos entender suas estratégias de visibilidade, com o objetivo de 

evidenciar as diferenças e semelhanças de entendimento que esses grupos 

possuem em relação a esse tipo de organização da juventude. Entendendo que as 

posses são formas de organização juvenil que surgem a partir do fenômeno do Hip 

Hop nas periferias das grandes cidades. 

Durante a pesquisa, identifiquei que duas das três posses que propus 

analisar tiveram, desde a sua criação, o objetivo de buscar recursos por meio de 

entes públicos e privados para a promoção do que eles denominam de cultura Hip 

Hop em Maceió. A posse Guerreiros Quilombolas e a CIA Hip Hop são 
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respectivamente as promotoras de dois eventos que ocorrem anualmente na cidade: 

“Bomba Periférica” e “Abril pró Hip Hop”. Ambos os eventos são organizados através 

de financiamento público, a partir da Secretaria Municipal de Cultura (ou Fundação 

Municipal de Ação Cultural). Desta forma, pude perceber as estratégias e as 

linguagens utilizadas por esses grupos para acessar recursos e serem incluídos no 

circuito das atividades culturais do município. Nesta mesma direção, observei que a 

posse Atitude Periférica buscou se manter distante dessas estratégias, a partir de 

um discurso de independência financeira. 

A hipótese é de que as posses estão envolvidas numa dinâmica de relações 

de poder e disputa, no sentido de se apresentarem como representantes do Hip 

Hop, e assim conseguirem acumular capital financeiro e capital simbólico para a 

efetivação dos seus projetos. A noção de capital simbólico que utilizei é baseada nas 

premissas apontadas por Pierre Bourdieu (2003): 

O  capital  simbólico  –  outro  nome  da  distinção  –  não  é  outra coisa  
senão  o  capital,  qualquer  que  seja  a  sua  espécie, quando  percebido  
por  um  agente  dotado  de  categorias  de percepção  resultantes  da  
incorporação  da  estrutura  da  sua distribuição,  quer  dizer,  quando  
conhecido  e  reconhecido como algo de óbvio. (p. 145) 

 

 Logo nas primeiras entrevistas identifiquei algo importante nesse sentido. 

Segundo um membro da PGQ “havia muita gente que participava da cultura Hip 

Hop, mas para as secretarias todos eram do Hip Hop, não faziam distinções. Daí a 

gente criou a posse, registrou e começou a se apresentar como PGQ”. Essa fala 

inicial apresenta elementos importantes para esta pesquisa, por demonstrar que 

esse movimento de busca por reconhecimento, a partir da diferenciação entre os 

grupos, inferiu nas relações de poder que observarei mais adiante. 

A estruturação desta dissertação foi orientada, num primeiro momento por 

uma discussão em torno de uma contextualização histórica do Hip Hop, enquanto 

movimento cultural articulada à revisão de algumas produções teóricas implicadas 

pela categoria “diáspora”, enquanto categoria de análise dos processos de dispersão 

humana e cultural. Sendo assim, utilizo essa categoria para contextualizar a 

apropriação do Hip Hop como elemento cultural importante na periferia de Maceió e 

apresento uma proposta de análise sobre o cotidiano dos jovens que compartilham 

dessa cultura nos bairros da cidade. 
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Em seguida, apresento algumas reflexões em torno da categoria juventude, 

a partir das considerações realizadas por Breitner Tavares (2009; 2012), Frank 

Nilton Marcon (2012), Helena Wendel Abramo (1997; 2005), José Machado Pais 

(2003) e Rossana Reguillo (2003). As análises sobre juventudes e suas formas de 

organização contemporâneas, permitiram articular tais reflexões às posses, a partir 

da ideia de como o estilo de vida dos jovens pertencentes ao universo pesquisado 

interfere em suas ações e concepções de mundo. Reguillo (2003) afirma que jovem 

ou juventude não é uma categoria unívoca, mas sim que esta é construída 

culturalmente, ou seja, não se trata de uma essência e, em tal sentido, a 

mutabilidade dos critérios que fixam os limites e os comportamentos do juvenil 

estaria necessariamente vinculada aos contextos sócio-históricos, produto das 

relações de força em uma determinada sociedade. 

Utilizo a noção de estilo de vida para tratar do cotidiano dos jovens que 

pertencem às posses e analiso sua própria pertença aos grupos pesquisados 

utilizando Georg Simmel (1983; 2006) e sua concepção de sociação, para entender 

o processo de interação dos jovens entre si e nas posses.  

Para Simmel (2006, p. 72),  

(...) todas as formas de interação e sociação entre os seres humanos – 
como o desejo de superar o outro, a troca, a formação de partidos, o desejo 
de ganhar, as chances de encontro e separações casuais, a mudança entre 
oposição e cooperação, o engodo e a revanche –, tudo isso, na seriedade 
da realidade, está imbuído dos conteúdos intencionais. 

Esse pressuposto é fundamental para o entendimento de questões 

relacionadas ao que proponho no trabalho, como também, para contextualizar as 

ações das posses dentro das dinâmicas da modernidade. 

Analisar a participação dos jovens nas posses em Maceió foi fundamental 

para entender o papel protagonizado por esses sujeitos, principalmente no que 

concerne às ações voltadas à participação política e cultural na periferia. Outra 

questão que está articulada a esta análise são as percepções em torno da prática do 

Hip Hop após a idade da juventude, que a partir das definições oficiais indicam o 
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jovem como um sujeito de idade até 29 anos, segundo o Estatuto da Juventude3. 

Desse modo, utilizo a noção de juventude não a partir da segmentação de idade, 

mas sim como uma fase da vida. No caso dos sujeitos que estão nas posses, 

entendo que o significado do estilo como juvenil propicia uma importante reflexão 

sobre a questão. 

A entrada em torno da questão que envolve o estilo de vida passa por uma 

compreensão do reflexo dessa categoria analítica no âmbito dos sujeitos que 

compartilham da cultura Hip Hop nas posses de Maceió. Simmel (2006) 

contextualiza a questão do estilo de vida em relação ao dinheiro e às características 

individualizantes que, para ele, são inerentes à modernidade. Dessa forma, ao 

transpor esse pensamento para os jovens que compartilham da cultura Hip Hop, me 

deparei com uma noção de estilo de vida muito próxima do pensamento de Simmel. 

Para Georg Simmel (apud WAIZBORT, 2006) o estilo de vida é característico da 

modernidade, sendo uma forma através da qual o indivíduo busca segurança e 

tranquilidade em meio a um mundo confuso e frenético. Para ambos, o estilo de vida 

tem a ver com a articulação entre questões objetivas e subjetivas da vida. 

Segundo Simmel (2006), o asseguramento da existência, a aquisição de 

novas propriedades, o desejo de afirmar e expandir a própria esfera de poder, a 

defesa das posses conquistadas – estes são impulsos fundamentais para os 

indivíduos, impulsos a partir dos quais eles podem se associar de modo conveniente 

aos outros indivíduos, a seu gosto. De fato, há muita proximidade entre essas 

reflexões e o objeto de análise aqui proposto. Embora, para desenvolver tais 

discussões sobre estilo de vida e poder também usei as produções de Breitner 

Tavares (2009) sobre juventude e Hip Hop; Frank Nilton Marcon (2012) sobre estilo 

de vida e política no Hip Hop; e Gilberto Velho (1995) sobre estilo de vida e 

modernidade. 

Durante a pesquisa, constatei que o território de atuação das posses não se 

limita apenas ao bairro em que seus integrantes residem, e sim, nas possibilidades 

de ganhos que a posse pode obter. Desta maneira, discuto nesta pesquisa as 

dimensões espaciais que envolvem as dinâmicas das posses em Maceió. As três 

                                                           
3
  Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013 – Instituiu o Estatuto da Juventude, o qual dispõe sobre o 

direito dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude o Sistema Nacional 
de Juventude – SINAJUVE. 
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posses que analisei foram criadas a partir de uma delas, a Atitude Periférica. Ao 

surgir, tal posse, aglutinou inúmeros ativistas da cultura Hip Hop em Maceió, que 

logo após, por algumas cisões, criaram outras duas posses: primeiro, A Associação 

Alagoana Guerreiros Quilombolas; e segundo, Associação do Coletivo Companhia 

Hip Hop de Alagoas.  

A Posse Atitude Periférica iniciou suas atuações na parte alta da cidade 

(periferia), em bairros como Santa Lúcia, Cleto Marques Luz e Dubeaux Leão. A 

posse Associação Guerreiros Quilombolas ao iniciar suas atividades não se limitou 

apenas à parte alta da cidade – mesmo mantendo suas principais atividades no 

bairro Benedito Bentes, também desenvolve atividades no interior do estado e nos 

bairros considerados nobres da cidade, como por exemplo, Pajuçara e Jatiúca. A 

posse Cia Hip Hop desenvolve suas atividades na parte alta da cidade, sendo 

principalmente nos bairros Graciliano Ramos, Village Campestre 1 e 2 e Benedito 

Bentes, e em outros cenários. 

Também apresento nesta dissertação uma reflexão sobre as diferentes 

linguagens utilizadas pelas posses e a articulação com a literatura de Stuart Hall e 

Homi K. Bhabha, que buscam traçar uma relação das questões identitárias e as 

traduções culturais. Nesse sentido, o debate parte do pressuposto de que o 

processo de globalização permitiu algumas mudanças no contexto do Hip Hop, 

como também indefiniu o caráter identitário dos sujeitos que interagem com essa 

manifestação política e cultural. As mudanças e as indefinições no cotidiano dos 

jovens, causadas pelas diversas facetas da sociedade contemporânea 

impulsionaram múltiplas formas de viver o Hip Hop, seja no universo do consumo, 

dos nuances econômicos, de visibilidade e poder, e também político. afirmo, por 

isso, que as posses pesquisadas também ressignificam esse movimento cultural, 

usando-lhe de uma forma ou de outra, nos momentos de oportunidades.  

A pesquisa de campo iniciou-se em 2012 e finalizou-se em 2014. Mas o que 

foi a pesquisa de campo? Durante o período da pesquisa recortei alguns espaços de 

observação. No primeiro momento, participei das reuniões das posses, e no 

segundo momento acompanhei eventos organizados pelos grupos e os eventos nos 

quais esses atores participaram como convidados. Outro momento importante da 

pesquisa foi a coleta de documentos. Os arquivos das posses criaram um universo 
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infinito de possibilidades de análise sobre dinâmicas desses grupos. Materiais de 

jornais, panfletos, estatutos e documentos oficiais permitiram o acesso a 

interpretações importantes sobre suas formas de agir e pensar. 

Fiz uso de pelo menos duas técnicas de pesquisa: a observação direta e a 

entrevista semi-diretiva. Segundo Beaud & Weber (2007) é aconselhável testar as 

observações através de entrevistas, desaconselhando a observação pura. Para 

esses autores o misto entre observação e entrevista é o que chamam de “entrevista 

etnográfica” ou “observação sociológica”. Uma questão importante enfrentada no 

decorrer da pesquisa foi minha familiaridade com o tema e com os sujeitos membros 

das posses de Hip Hop em Maceió. Procurei utilizar-me dos conselhos dos autores 

acima, que enfatizam a necessidade de “uma vez mais, tornar familiar aquilo que é 

estranho e tornar estranho o que é familiar”. Também seguindo as orientações dos 

autores acima, não realizei anotações no local da observação, deixando tal atividade 

para depois do evento ocorrido. Fiz registros fotográficos como estratégia de 

memorização e fixação de alguns acontecimentos importantes dos eventos e por fim 

elaborei rotineira e continuamente um relatório de campo. 

A entrevista não-diretiva permite, segundo Michlelat (1982), o acesso às 

informações que não podem ser atingidas diretamente. Segundo o autor, esse 

método pode ser aplicado tanto para a análise psicológica do indivíduo, quanto 

destinada à análise dos fenômenos sociais. Sendo assim, foi pertinente a aplicação 

de nove entrevistas, sendo três para cada posse pesquisada. A aplicação de 

entrevistas com nove representantes de posses já era prevista pelo pré-campo que 

realizei. Percebi que dentre os participantes das posses há um número reduzido de 

integrantes que pensam estrategicamente as formas de atuar desses grupos.  

Como forma de apresentar os resultados da pesquisa optei por dividir esta 

dissertação em quatro capítulos. No primeiro, procuro fazer algumas reflexões 

conceituais e históricas sobre o Hip Hop, a partir da categoria diáspora. No segundo 

capítulo, falo do Hip Hop em Alagoas a partir das trajetórias de alguns entrevistados. 

No terceiro capítulo, falo do cotidiano das posses e das relações de poder 

imbricadas nas formas de atuação destes grupos a partir da noção de visibilidade. 

No quarto capítulo, a analiso as concepções de poder e de espaço para as posses.  

 



17 

 

CAPÍTULO 1 

HIP HOP: DIÁSPORA, MOVIMENTO E PERCURSO 

Neste capítulo contextualizamos a cultura Hip Hop em torno da diáspora, 

questão fundamental para entender os processos sociais, políticos e culturais que 

envolvem esse universo. Tavares (2009, p. 77) enfatiza que, 

(...) historicamente, o Hip Hop se refere a um movimento cultural, produzido 
por jovens negros e latinos, surgidos em espaços segregados de grandes 
metrópoles nos Estados Unidos, Inglaterra, no final dos anos sessenta por 
intermédio da influência dub

4
 da cultura caribenha que chegava aos EUA 

trazida por imigrantes. 

Essa ideia inicial nos fornece um vasto campo reflexivo para análise dos 

contextos, expressões e estilos desse movimento. 

Como uma cultura difundida de forma global, o Hip Hop caracteriza-se por 

estar presente, principalmente, nas periferias das grandes cidades. Compartilhar da 

cultura Hip Hop, segundo um dos entrevistados em nossa pesquisa, é conhecer 

seus “elementos”. Os elementos são caracterizados por formas diferentes de 

expressão, respectivamente, a dança, a musicalidade da poesia, a produção de 

efeitos musicais e o desenho artístico. Esses elementos, que se tornaram 

significativos para a cultura Hip Hop, se estenderam durante seu processo de 

construção simbólica. Os símbolos construídos e reconhecidos pelos que 

compartilham dessa cultura – e pelos que não compartilham – permeiam o universo 

urbano através de diversas facetas, em contextos de expressão artística, de 

consumo, de estilo de vida e de resistência. 

Considerarmos o Hip Hop como uma expressão da diáspora, nos permite 

afirmar que essa cultura tem sua influência baseada no advento da globalização, ou 

seja, na troca de experiências e principalmente dotado de uma capacidade de 

hibridização e de ressignificação. É um pontapé inicial para que possamos discutir 

as diversas transformações desse movimento cultural e político em diversos lugares 

                                                           
4
  Dub – Música instrumental com efeitos eletrônicos, de acordo com Tavares (2009). 
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do mundo. Pensar o Hip Hop a partir da diáspora é afirmar que esse fenômeno não 

se permite fixar, ou melhor, os sujeitos que o movimentam estão constantemente 

prontos a ressignificá-lo.  

Utilizamos a noção de diáspora, de Stuart Hall como contribuição analítica 

para pensarmos o campo da difusão global do Hip Hop, refletindo sobre a sua 

dispersão pelo mundo e às reiteradas referências que os autores fazem ao seu 

surgimento. Lindolfo Filho (2004) enfatiza as dinâmicas sociopolíticos da Jamaica, e 

a questão da migração do campo para cidade, como um dos potencializadores do 

surgimento de diversas correntes do Rap. Aliadas a essa questão, o autor se refere 

às questões raciais e à desigualdade social como elementos importantes para o 

surgimento de um cotidiano urbano que promoveu um cenário propício ao 

desenvolvimento do Rap na Jamaica. O Rap é voz e a mola precursora do Hip Hop, 

num cenário de desigualdade social, racial, tendo a vida urbana como contexto. Ao 

se desenvolver nos centros urbanos dos Estados Unidos e da Inglaterra e de lá se 

dispersar, o movimento ou a cultura Hip Hop passou a se caracterizar pelo seu 

formato geral e particular, híbrido e contextualizado, não havendo um Hip Hop, mas 

vários, a depender do contexto social em que o mesmo se desenvolveu. Embora 

todos lhe atribuam uma origem semelhante.  

Souza (2011, p. 63) diz que foi em Nova York no final dos anos 1960 e início 

de 1970, em meio às lutas pelos direitos civis dos negros americanos que o Hip Hop 

tomou seu contorno de movimento sociocultural. A autora enfatiza que o quadro 

descrito servirá como pano de fundo para as primeiras expressões do Hip Hop, 

embriões de uma cultura que, mais tarde, faria sentido na trajetória de parte da 

juventude negra nova-iorquina. Grosso modo, em distintos lugares do mundo por 

onde se encontre o Hip Hop, é comum que se atribua a sua gênese à sequência 

apontada acima. 

1.1 Hip Hop, Cultura e Política na Globalização 

Silva (1998) enfatiza que o movimento Hip Hop foi interpretado como 

expressão artístico-política de um movimento de transição da metrópole nova-

iorquina. 
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Na época questões relativas à desindustrialização, ao desemprego, ao corte 
dos serviços públicos de apoio e ao recrudescimento da violência urbana, 
refletiam diretamente sobre a condição juvenil. Foi nesse contexto que 
práticas culturais essencialmente urbanas, vinculadas à dança robotizada 
dos breakers, as artes visuais, expressas nos muros e trens dos metrôs via 
grafite e as músicas dos rappers fundadas no ritmo e na poesia de origem 
afro-americana consolidaram-se como forma de expressão artística e critica 
política (SILVA, 1998, p. 26). 

Diversos estudos sobre a temática em questão apontam o Afrika 

Bambaataa, como o precursor do que conhecemos atualmente como Hip Hop. 

Idealizador das dinâmicas que permitiram a interação da música, da poesia e da 

performance do corpo através da dança, e um dos criadores da Zulu Nation5, Afrika 

Bambaataa articulou suas experiências e influências jamaicanas para tentar 

ressignificar a questão das rivalidades existentes nos guetos dos Estados Unidos 

através da arte. Por meio da promoção de festas foi possível criar, entre os jovens, 

um universo de interação social baseado nas disputas pela melhor performance no 

break (SOUZA, 2011). 

O processo de difusão do Hip Hop no mundo inteiro, passa justamente pelas 

articulações das práticas sociais de um lugar específico, composta por divergências 

e conflitos, num dado contexto de interação social. Entendemos que, desta maneira, 

foram criados diversos grupos que deram significados às suas ações em torno de 

símbolos e discursos associados a um estilo de vida, e que a partir desse modo de 

fazer desenvolveram o Hip Hop como forma de expressão cultural. 

Souza (2011) afirma que grupos foram constituídos a partir de tais contextos 

circunscritos aos bairros, que passaram a ser denominados de Crews e Coletivos. A 

heterogeneidade do Hip Hop e as diversas facetas que estão postas atualmente 

requerem o entendimento aprofundado do tema. Seguir algumas pistas parece um 

elemento central para a interpretação dessas questões. Nesse sentido, a noção de 

diáspora possibilita entender tanto as relações difusas do Hip Hop, como os 

instrumentos de deslocamento do pensamento dos sujeitos que compartilham da 

cultura Hip Hop e as difundem de algum modo. 

As influências jamaicanas, acionadas por Afrika Bambaataa nos EUA para 

construir suas percepções do Hip Hop e suas práticas diante da realidade dos 

                                                           
5
  Zulu Nation é uma organização com inserção mundial que defende os saberes e a produção de 

conhecimentos como sustentáculos do universo Hip Hop. 
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jovens negros e imigrantes, serviram como efetivação dos dispositivos imaginários 

entendidos como emanados pela diáspora. A construção da “casa” fora de casa é a 

máxima complexa que norteia a disseminação do Hip Hop nos EUA e no mundo. É a 

partir da concepção de diáspora que podemos entender e questionar as práticas 

produzidas pelos agentes que compartilham da cultura Hip Hop e compreender os 

acirramentos políticos que envolvem o seu deslocamento mental em busca do 

reconhecimento da “sua cultura” em um lugar hostil. Passadas algumas décadas, o 

Hip Hop continua a ser uma forma de expressão que possibilita esse deslocamento 

imaginativo e essa tentativa diária de reconhecimento e estabilidade em uma 

sociedade multicultural. Para explicitarmos melhor nosso raciocínio, usamos por 

analogia as palavras de Stuart Hall em sua reflexão sobre os imigrantes caribenhos. 

(...) O destino dos caribenhos que vivem no Reino Unido, nos Estados 
Unidos ou no Canadá não é mais “externo” à história caribenha do que o 
Império foi para a chamada história interna da Grã-Bretanha, embora esta 
seja a forma como, de fato, a historiografia contemporânea os construa. Em 
todo caso, a questão da diáspora é colocada aqui principalmente por causa 
da luz que ela é capaz de lançar sobre as complexidades, não 
simplesmente de se construir, mas de se imaginar a nação [nationbood] e a 
identidade caribenhas, numa era de globalização crescente (HALL, 2013, 
pp. 25-26). 

O Hip Hop e suas práticas são considerados aqui como uma manifestação 

cultural com múltiplos formatos de expressão. Mesmo que consideremos a 

possibilidade das influências caribenhas e africanas, essa cultura é potencializada a 

partir de um universo cosmopolita difuso. A busca pela “casa” ou pelas “origens”, 

fortemente considerada na gênese do Hip Hop, pode ser considerada uma busca 

por um pertencimento imaginário ao lugar, e também a forma de sentir-se em casa, 

em comunidade, em busca do reconhecimento e de re-identificações simbólicas em 

contextos urbanos e periféricos. As práticas desenvolvidas pelo Hip Hop propõem 

não só um argumento unidimensional, mas um pensamento multidimensional. Hall 

(2013) entende que na condição de diáspora, as identidades se tornam múltiplas e 

esse efeito se aplica também em relação ao Hip Hop, se considerarmos suas várias 

práticas dispersas pelo mundo, em condições cosmopolitas e justificadas por uma 

origem imaginada. 

Nesse sentido, o Hip Hop se constitui como uma desconstrução e uma 

negação de uma dada identidade unívoca, nacional, quebrando os pressupostos da 
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integração e negando o pacto em torno da ideia de uma identidade nacional. O 

surgimento do Hip Hop potencializa um pensamento crítico e complexo que 

podemos entender como uma possibilidade de desmarcar os discursos 

hegemônicos. A partir das intervenções dos seus grupos e coletivos, o Hip Hop 

impõe um processo de negociação e de ressignificação que acreditamos estabelecer 

um universo crítico dos discursos hegemônicos. Ser negro (mas não só), morar na 

periferia (mas não só), dançar, falar, cantar, produzir sons e ter um estilo de vida 

diferente de uma sociedade estabelecida denota outros significados que não apenas 

o de algum horizonte negativo.  

Segundo Hall (2013, p. 36), 

(...) é importante ver essa perspectiva diaspórica da cultura como uma 
subversão dos modelos culturais tradicionais orientados para a nação. 
Como outros processos globalizantes, a globalização cultural é 
desterritorializante sem seus efeitos. Suas compressões espaço-temporais, 
impulsionadas pelas novas tecnologias, afrouxam os laços entre a cultura e 
o “lugar”. Disjunturas patentes de tempo e espaço são abruptamente 
convocadas, sem obliterar seus ritmos e tempos diferenciais. As culturas, é 
claro, têm seus locais. Porém, não é mais tão fácil dizer de onde elas se 
originam. 

Essa importante reflexão de Stuart Hall se aplica à análise sobre o Hip Hop, 

como nos propomos a desenvolvê-la. Ou seja, as práticas desenvolvidas pelos 

sujeitos que interagem a partir da diáspora, põem em xeque discursos nacionalistas 

e de identidades homogeneizadoras. Também, coloca em ênfase a autonomia dos 

sujeitos para desconstruir, a partir de uma condição tempo e espaço, elementos 

hegemônicos de relações sociais.  

Mesmo originado em países considerados de primeiro mundo, o Hip Hop se 

tornou um exemplo importante das lutas por reconhecimento dos imigrantes, ou 

descendentes, originários do terceiro mundo. Mas só podemos concordar com tal 

afirmativa quando consideramos a diáspora como uma categoria fundamental de 

reflexão sobre o assunto. Sendo assim, podemos entender como o Hip Hop foi 

adotado como um forte instrumento de lutas sociais e de denúncia em diferentes 

lugares do mundo. 

Tendo como referências tais questões, nos cabe ressaltar a importância do 

Hip Hop no Brasil, tendo em vista seu aparecimento e as relações que foram 
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construídas política e socialmente a partir daí, nas periferias das grandes cidades, 

como na cidade de São Paulo, por exemplo. Sendo assim, é relevante ressaltar o 

contexto em que o Hip Hop chega ao Brasil e quais os meios que os jovens da 

periferia paulista utilizaram para difundir e ressignificar alguns discursos. Como 

também é necessário apresentar quais os reflexos do Hip Hop em torno das 

demandas sociais e políticas na sociedade brasileira, tendo em vista que seu 

surgimento é datado em meados da década de 1970, em meio à ditadura militar no 

Brasil. 

1.2 O Percurso do Hip Hop no Brasil 

Diversos estudos sobre o Hip Hop no Brasil apresentam São Paulo como o 

berço de tal expressão no país. Segundo Souza (2011), o Hip Hop surgiu no 

contexto das contradições sociais experimentadas pela grande cidade. Contradições 

estas que, nos anos finais da Ditadura Militar evidenciava inúmeros problemas 

sociais como desemprego e precarização das condições de vida, por exemplo, 

movida, por sua vez, por fortes reivindicações sociais e direitos democráticos. Esse 

cenário é um importante elemento para compreendermos as práticas que foram 

desenvolvidas por sujeitos que se envolveram com o Hip Hop, no sentido de 

interpretar os sentidos dados por eles face às discussões políticas que estavam em 

voga naquele momento. A chegada e o desenvolvimento do Hip Hop em São Paulo 

se deram num contexto de mobilizações sociais com forte tendência à criação de 

entidades representativas da sociedade civil, como, por exemplo, associações de 

bairro, novos partidos políticos e movimentos sociais organizados – entre eles as 

entidades do movimento negro. 

O período de 1970 caracterizou-se como um período de forte movimento 

migratório no país. Segundo Brito (2009), nesse período específico contabilizava-se 

no Brasil uma população de aproximadamente 93 milhões de habitantes. Um terço 

desse total tinha como residência os municípios pertencentes às aglomerações 

metropolitanas. Sabendo que na década de 60 a população urbana superou a 

população rural no Brasil, podemos afirmar que o processo de urbanização se 

tornou acelerada e que esse movimento permitiu o surgimento de novas dinâmicas 

sociais e culturais no universo social da cidade. Diversas culturas urbanas 
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associadas a estilos de vidas juvenis foram aparecendo associadas ao consumo 

musical, como o Hip Hop. 

Brito (2009) enfatiza que a trajetória da migração mobilizava a esperança por 

melhorias de vida que nem sempre eram efetivadas. O mesmo afirma que  

(...) os grandes aglomerados metropolitanos eram os lugares, por 
excelência, onde era possível viabilizar a articulação entre mobilidade 
espacial e mobilidade social. Mesmo que houvesse um “tempo de 
adaptação” ou que se tivesse que passar um período nos setores 
tradicionais da própria economia urbana (BRITO, 2009, p. 13). 

O autor afirma que “Mudar de residência com a família para outro município 

ou estado era uma opção social consagrada pela sociedade e pela cultura, 

estimulada pela economia e com a possibilidade de se obter êxito na melhoria de 

vida”. Afirma ainda que, 

Contudo, a história mostrou que eram muitos os migrantes, mas nem todos 
conseguiam transformar a sua esperança em realidade, apesar do 
dinamismo da economia e da abertura propiciada pelas mudanças em 
direção à modernização social. A sincronia, no tempo, entre os acelerados 
processos de urbanização, concentração urbana e metropolização, 
estimulada pelas migrações, contribuiu para uma extensa revolução urbana, 
que atravessou o país e marcou profundamente a sociedade moderna que 
emergia. Contudo, as desigualdades sociais, que historicamente têm sido 
uma característica da sociedade brasileira, tornaram-se mais agudas e se 
projetaram sobre o Brasil urbano e moderno (BRITO, 2009, p. 14) 

A questão da migração e as condições de vida encontradas por esses 

migrantes possibilitaram algumas experiências no universo das metrópoles. Em São 

Paulo, o inchaço da cidade, o aumento significativo da população e as disputas 

pelos espaços criaram um cenário peculiar para o processo de interação social 

dinamizada pela cultura Hip Hop. Esses dados são de fundamental importância para 

entendermos minimamente o contexto da cidade de São Paulo quando se iniciam as 

práticas relacionadas ao Hip Hop no Brasil. 

Como contribuição a esta reflexão, sobre a relação entre diáspora e o hip-

hop também é importante a reflexão sobre o processo de constituição de 

movimentos culturais e sociais em torno das questões que envolvem a discussão e o 

fenômeno das relações raciais no Brasil. Guimarães (2002, p. 88) afirma que a 

população negra vivenciava condições de discriminação racial, à medida que se 
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ampliavam os mercados e a competição, pois os preconceitos e os estereótipos 

racializados continuavam a definir as oportunidades de emprego e as expectativas 

de desenvolvimento, e grande parte da população “de cor” continuava marginalizada 

do processo de desenvolvimento das grandes cidades como São Paulo.  

Para refletirmos sobre o surgimento e o crescimento do Hip Hop no Brasil é 

preciso evidenciar os discursos e as práticas desses movimentos que deram novos 

significados sociais ao negro e às práticas culturais dessa população. Nesse sentido, 

é importante pensarmos na trajetória da institucionalização e organização política 

dos movimentos negros no Brasil, para daí analisarmos até que ponto e medida há 

confluências com o Hip Hop. Segundo Domingues (2007)6, para reverter o quadro de 

marginalização nas primeiras décadas da República, os libertos, ex-escravos e seus 

descendentes instituíram movimentos de mobilização racial negra no Brasil, criando 

inicialmente dezenas de grupos (grêmios, clubes ou associações) em alguns 

estados da nação. 

Domingues (2007) afirma que é na década de 1930 que o movimento negro 

dá um salto qualitativo. O surgimento da Frente Negra Brasileira, em São Paulo 

(1931), potencializa o surgimento de outras organizações como, por exemplo, a 

Frente Negra Socialista (1932), em São Paulo – entre outras pelo país afora. O autor 

enfatiza a importância do Teatro Experimental do Negro, surgido em 1944, que tinha 

como proposta criar um grupo de teatro apenas com atores negros, com o objetivo 

de formação da consciência política para o crescimento dos movimentos negros. 

Essa organização, segundo o autor, tomou outra proporção, como por exemplo, 

passou a oferecer curso de alfabetização, de corte e costura; fundou o Instituto 

Nacional do Negro, o Museu do Negro e organizou o I Congresso do Negro 

Brasileiro. De acordo com Domingues (2007), só em 1978, com a fundação do 

Movimento Negro Unificado (MNU), surge na cena política do país um movimento 

social negro mais amplo e organizado. 

                                                           
6
  O autor cita algumas organizações surgidas nesse período como, por exemplo, o Club 13 de Maio 

dos Homens Pretos (1902) em São Paulo, o Centro Literário dos Homens de Cor (1903), a 
Sociedade Propugnadora 13 de Maio (1906), o Centro Cultural Henrique Dias (1908), a Sociedade 
União Cívica dos Homens de Cor (1915), a Associação Protetora dos Brasileiros Pretos (1917); no 
Rio de Janeiro, o Centro da Federação dos Homens de Cor; em Pelotas/RG, a Sociedade 
Progresso da Raça Africana (1891); em Lages/SC, o Centro Cívico Cruz e Souza (1918) 
(DOMINGUES, 2007). 
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Segundo Guimarães (2007), os movimentos negros do Pós-constituição de 

1988 tentam construir mecanismos de combate ao racismo e de ressignificação da 

noção de negro na sociedade. Costa (2006) declara que, 

(...) essa reconstrução simbólica só pode ser adequadamente 
compreendida no contexto de seus vínculos com transformações que se 
dão fora das fronteiras nacionais, conforme as dinâmicas políticas e 
culturais observadas junto à população afrodescendentes mostradas de 
forma particular e evidente.  

Ao afirmar tal posicionamento, o autor corrobora com o pensamento de Hall 

(2013) que admite que essas formas de articulação cultural possibilitam a 

construção de “novas etnicidades” de caráter móvel, descentrado e múltiplo. 

É necessário contextualizar o Hip Hop nesse deslocamento das práticas e 

do discurso dos movimentos sociais. O movimento negro no Brasil, a partir do 

surgimento do Movimento Negro Unificado – MNU (1978), potencializou a realização 

de uma diversidade de manifestações políticas e culturais que se fortaleceram nos 

anos 1980. Com isto, o MNU chamou para si certa representatividade orgânica. 

Mesmo com o ímpeto de concentrar as ações de cunho político dos movimentos 

negros, o MNU não conseguiu centralizar toda a multidiversidade existente no eixo 

cultural e político desse segmento. Sendo assim, é possível entender a condição 

paradoxal de como o Hip Hop surge também como discurso associado aos 

movimentos negros no Brasil. Souza (2011, pp. 71-72) fala desta relação em São 

Paulo: 

(...) Destaca-se que nas imediações da rua 24 de maio estavam localizadas 
as grandes galerias, com dezenas de lojas de roupas, salões e produtos 
para cabelo, disco aparelhagem eletrônicas, todos os itens importantes para 
a produção das festas que aconteciam com mais intensidade desde a 
década de 1970, nos finais de semana, tanto nos clubes como nos salões 
do centro e dos bairros mais afastados. Nesses espaços e arredores, 
concentravam-se pessoas ou envolvidas com a divulgação e venda dos 
convites, ou que queriam conhecer as novidades e informações pertinentes 
ao universo musical em questão. Lá se ditava a moda da juventude negra: o 
que usar, o que vestir, como falar, aonde ir e o que ouvir; como dançar o 
soul, o samba-rock e depois o funk. Havia forte identificação entre os 
frequentadores, por meio dos símbolos e valores partilhados na rua e nos 
bailes. (...) Nas reuniões, começaram a proliferar materiais escritos, muitos 
ainda mimeografados, que circulavam de mão em mão: boletins, 
informativos, resenhas de livros, poesias de autores (as) negros (as). Havia 
o engajamento de parte dos ativistas não apenas do MNU, mas também 
nos partidos, principalmente no Partido dos Trabalhadores-PT, algo novo e 
promissor no meio político de então. 



26 

 

O Hip Hop surge com uma forte participação da juventude negra em São 

Paulo, mas também com participação de jovens brancos moradores da periferia 

paulista. Segundo Andrade (1996, p. 86) “o baile para o jovem negro é um espaço 

fundamental de afirmação da sua identidade, mais do que um simples espaço de 

sociabilidade juvenil”. Os chamados bailes black’s tornaram-se instrumentos de 

encontros e exposição de um estilo negro de vestir, de linguagem e musicalidade. 

No entanto, ainda não estavam totalmente engajados em torno de uma perspectiva 

das premissas do Hip Hop e de juventude especificamente. Como enfatiza Andrade 

(1996, p. 86), “não é a questão da idade a questão mais importante desses eventos; 

é sim a questão do reconhecimento étnico entre os participantes.” Concordamos 

com a autora nesse sentido. Umas das características fundamentais dos 

movimentos negros é a questão da identidade étnico-racial. Mas um dos pontos de 

vista traçados pelo Hip Hop foi justamente quebrar com esse paradigma, ou seja, 

dar diversos sentidos à questão da identidade. Sendo assim, defendemos que os 

caminhos trilhados pelo Hip Hop permitiram uma multiplicidade de sentidos e 

discursos, ou seja, a criação de novos significados, a partir de uma ideia original, 

como diz Domingues (2007, p. 120): 

(...) Apesar de estar em curso um processo de transição nas formas de 
engajamento e luta anti-racista no país, é precoce decretar que a agitação 
do hip-hop sela uma ruptura na plataforma do movimento negro. Primeiro, 
porque ele ainda é um movimento desprovido de um programa político e 
ideológico mais geral de combate ao racismo. Segundo, porque o hip-hop 
no Brasil não tem um recorte estritamente racial, ou seja, não visa defender 
apenas os interesses dos negros. Daí o discurso ambivalente. Se, de um 
lado, esse movimento tem um discurso radicalizado de rebeldia contra o 
sistema (termo sempre usado de maneira abstrata!), de outro, não define 
explicitamente qual é o eixo central da luta. Desde que chegou ao país, o 
hip-hop adquiriu um caráter social. Embora seja esposado pelos negros, ele 
também tem penetração nos setores da juventude branca marginalizada 
que vive na periferia dos principais centros urbanos do país. 

Compreendendo a necessidade de dar organicidade mais efetiva no 

contexto das ações em torno da luta contra a discriminação racial, desigualdade 

social e principalmente contra a violência policial aplicada aos jovens da periferia, 

alguns ativistas que compartilhavam de um estilo de vestir e de linguagem, 

associada ao Hip Hop, iniciaram um processo de organização coletiva nas 

comunidades. Souza (2011) diz que esses grupos passaram a atuar em locais 

fechados, tais como ONGs, escolas e centros comunitários. Essa questão é 

fundamental para entendermos o deslocamento que o Hip Hop realizou ao sair de 
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um debate exclusivamente pautado pelas agendas das entidades dos movimentos 

negros para um debate em torno das questões sociais que envolvem o cotidiano de 

suas comunidades. 

Num contexto de mudanças, em meados da década de 1980, surgem as 

posses no Brasil e em 1990 é fundado Movimento Hip Hop Organizado em São 

Paulo. Para Felix (2005)  

“(...) as posses são espaços, por excelência, em que as discussões políticas 
de interesse do Hip Hop ocorrem. Isso quer dizer que é nas posses que o 
Hip Hop tem sua existência vivenciada plena e criticamente. O autor ainda 
enfatiza que é na posse que os praticantes de quaisquer dos “quatro 
elementos” definidores do Hip Hop fazem suas reflexões políticas e 
ideológicas.” (p.80) 

Entendemos que as posses são redes de coletivos juvenis que compartilham 

dos elementos da cultura Hip Hop e que por um objetivo em comum tornam-se um 

grupo. Por meio desta organização realizam eventos e criam pautas de 

reivindicações em torno de diversas causas, como por exemplo, contra a 

desigualdade social, melhorias no bairro onde residem, denunciam abuso de 

autoridade por parte da polícia e se mobilizam em torno da necessidade de acesso à 

cultura. 

Dessa forma, o conceito acima põe a questão do Hip Hop na centralidade da 

discussão, enfatizando que suas ações políticas devem estar voltadas aos seus 

próprios interesses no cotidiano. Shetara (2001), militante do movimento Hip Hop, 

membro da Nação Hip Hop diz em seu livro “A Nação Hip Hop” que a primeira posse 

registrada no Brasil surgiu em 1988, chamada de “Sindicato Negro”. O nome dado à 

posse sugere uma relação com as questões raciais daquele contexto e de certa 

forma, quando observamos a temporalidade da efervescência dos movimentos 

negros e o início do Hip Hop no Brasil percebemos que essa posse pautava, entre 

outras questões, a questão racial. O que significa que esta questão, entra em algum 

plano e com diferentes intensidades, sendo utilizada especificamente como um 

significante de articulação. 

 Uma questão fundamental das posses são as práticas de ordem política que 

se tornaram fortes no Brasil. Segundo Shetara (2001), as posses se fortaleceram 

promovendo “reuniões, festas, eventos e atividades culturais e sociais”. O autor 
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afirma ainda que “além de reunir pessoas com afinidades artísticas, também 

congregaram jovens com posições políticas parecidas”. O autor também diferencia 

as posses surgidas nos Estados Unidos e as posses no Brasil. Segundo ele, nos 

EUA as posses tem o objetivo de gravação de CDs, amostras de artes e 

espetáculos. No Brasil, a posse toma uma conotação política e comunitária, se 

aproximando das dinâmicas desenvolvidas pelas ONGs, reafirmando o que diz 

Souza (2011) a este respeito.  

1.3 O Percurso do Hip Hop em Alagoas 

Segundo algumas das entrevistas que realizamos para esta pesquisa, 

durante os anos de 2012 e 2013, o Hip Hop em Maceió teve início na década de 

1980. Os principais espaços em que se desenvolviam as atividades relacionadas ao 

Hip Hop eram a Praça Jornalista Denis Agra no bairro Santo Eduardo e a orla da 

Praia da Avenida, próximo ao Centro da Cidade. Lugares em que se reuniam tanto 

pessoas que dançavam Break quanto pessoas curiosas, que estavam apenas de 

passagem. A orla da Praia da Avenida, especificamente, era, e ainda é, um lugar de 

grande concentração e circulação de pessoas que moram na parte baixa e alta da 

cidade. Em tal contexto, o Hip Hop em Maceió surge como uma manifestação mais 

associada ao entretenimento de/e para os jovens dos bairros socialmente periféricos 

de Maceió, que também circulavam na orla da praia. 

Até 1994, o Hip Hop concentrou-se na parte baixa da cidade, onde ocorriam 

os encontros de B’Boys, B’Girls, e DJs. No entanto, bairros como Vergel do Lago, 

Jacintinho, Ponta Grossa e Trapiche eram os locais de procedência, em que residia 

a maioria dos dançarinos da cidade e que se deslocavam para tais espaços, com o 

intuito de confraternizar e se divertirem. A Praça Jornalista Denis Agra tinha uma 

maior presença do público e era tida como um centro da cultura Hip Hop naquele 

período. 

Há algumas questões para entendermos os motivos pelo qual a Praça 

Jornalista Denis Agra aglutinava um número maior de pessoas nos eventos de fins 

de semana. O bairro Santo Eduardo, que ficava próximo a outros bairros mais 

populosos da cidade, possibilitava as condições para alguns DJs realizarem as 
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exposições do som e realizarem suas performances na praça, já que muitos 

moravam no próprio bairro. Como também possibilitava a ida dos dançarinos e 

públicos para esse local. 

Naquele mesmo período, há registros de encontros entre dançarinos no 

bairro da Ponta Grossa, zona sul da cidade, numa casa de eventos chamada de 

DISCOL. Tal casa de eventos, durante o período que irá do final da década de 1980 

ao início da década de 1990, tornou-se um lugar de referência das chamadas festas 

de “Black Music”, onde eram realizados, por exemplo, campeonatos de dança. Tanto 

a DISCOL quanto a Praça Jornalista Denis Agra tornaram-se pontos de encontro de 

jovens que compartilhavam da cultura Hip Hop, sendo prioritariamente um 

movimento de entretenimento, de diversão e de sociabilidades, sem a presença de 

organizações de conotação política.  

Segundo informações de nossos entrevistados, não identificamos 

estreitamento desses eventos com movimentos sociais negros, por exemplo, 

enquanto em São Paulo, segundo a literatura citada, já ocorria alguma ligação entre 

o movimento Hip Hop e as organizações políticas e culturais dos movimentos 

sociais. Procuramos elementos que evidenciassem algo relacionado a essa questão, 

para que pudéssemos entender o percurso político de tal articulação em Maceió, 

mas não encontramos qualquer relação para tal momento. É só a partir de 1994 que 

identificamos elementos que passam a evidenciar uma conotação também 

associada às atividades políticas.    

A chegada do DJ Paulo, em Alagoas, que anteriormente teria vivenciado 

através de sua trajetória de vida o contato com a cultura Hip Hop em São Paulo, 

influenciou o surgimento de uma conotação política ao movimento em Maceió. 

Surgiu, então, aos moldes de organização política, a Posse Atitude Periférica (PAP) 

e outros movimentos em diferentes cidades do estado, como, por exemplo, a criação 

da posse MH2P (Movimento Hip Hop Palmarino), na cidade de União dos Palmares. 

A PAP iniciou seu trabalho de militância na parte alta da cidade, na periferia, 

especificamente nos bairros Santa Lúcia, Cleto Marques Luz e Dubeaux Leão7, 

bairros que estão localizados na parte alta da cidade, tornando tais lugares como 

                                                           
7
  Bairros que estão localizados na parte alta da cidade de Maceió. No capítulo seguinte trataremos 

de forma mais ampla as dimensões em torno da territorialidade que envolve as práticas de Hip 
Hop na cidade. 
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referência para os jovens que já compartilhavam da cultura Hip Hop e outros que 

buscavam participar de suas atividades. As principais ações desenvolvidas pela PAP 

para difundir a cultura Hip Hop eram as festas black’s, realizadas em escolas e 

centros comunitários, os ensaios de break aos domingos e as reuniões e debates 

sobre o que seria o movimento Hip Hop, que também ocorriam no centro 

comunitário do bairro, e que se tornaram marcas registradas desta posse.  

As atividades da PAP eram realizadas na Associação dos Moradores do 

Dubeaux Leão, lugar cedido pela comunidade para a realização dos encontros, 

festas, reuniões e debates. Segundo Arnaldo Silva Barbosa, ou DJ ASB, ex-

integrante da PAP e um dos diretores do atual Coletivo Cia Hip Hop, a Posse Atitude 

Periférica se tornou referência para jovens de Maceió ligados ao Hip Hop naqueles 

anos. Jovens que saíam de outros bairros para participar dos seus eventos. 

Segundo o DJ ASB, que já tentava realizar algumas atividades ligadas ao RAP, no 

bairro Chã Nova, foi ouvindo a programação de uma rádio comunitária que 

descobriu a Posse Atitude Periférica. 

(...) eu tava em casa tentando sintonizar uma rádio, e de repente estava 
tocando Rap, fiquei escutando a rádio mesmo “chiando” esperando alguém 
falar. Passou uma música, duas... e depois da terceira música começou um 
cara falar. O cara dizendo que se reunia todos os domingos, tal hora no 
B’leão, e quem quisesse aparecer lá poderia aparecer, dizendo que era uma 
família e que quem chegasse seria bem recebido. Então imediatamente 
liguei pra rádio e falei com o locutor da rádio, que era o DJ Paulo, DJP, que 
hoje está em São Paulo. No domingo seguinte eu fui para o encontro. 
chegando lá, cheguei cedo, daí os caras foram chegando, fiquei aliviado. 
Perguntei quem era o Paulo, conheci pessoalmente, todos me 
cumprimentaram, não teve uma pessoa que não me cumprimentou. 
Comecei a olhar o movimento, os caras me explicaram e foi a dali que eu 
comecei a conhecer a cultura Hip Hop (DJ ASB, membro da Cia Hip Hop, 
2013).  

A programação na rádio comunitária apresentada pelo DJ Paulo, durante o 

final a década de 1990, e as panfletagens realizadas pelos integrantes da PAP no 

mesmo período, fez com que houvesse um crescimento no número de adeptos da 

cultura Hip Hop desenvolvida pela posse, como também possibilitou aumentar a 

diversidade de integrantes em relação aos bairros da cidade, fato que, 

posteriormente, incentivou a realização de eventos não só na parte da alta da 

cidade, mas também na parte baixa, como nos bairros do Vergel do Lago e Ponta 

Grossa, lugares que anteriormente existiam eventos de Hip Hop. 
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Na medida em que o movimento acontecia e se desenvolvia, a PAP iniciou 

alguns trabalhos nas escolas do bairro, principalmente com palestras divulgando o 

Hip Hop e o combate às drogas. Com o lema: “periferia sem vício é periferia menos 

violenta” essa organização juvenil conseguiu o reconhecimento da Escola Irene 

Garrido, no mesmo bairro, e a partir de então começou a realizar suas atividades 

com frequência nesta escola8. Com o crescimento da posse Atitude Periférica e as 

diversas linhas de pensamentos que começaram a surgir, iniciou-se um processo de 

divergência entre os integrantes, o que ocasionou posteriormente o 

desmembramento e o surgimento de outra posse. Alguns integrantes da PAP 

criaram a Associação Alagoana de Hip Hop Guerreiros Quilombolas – PGQ em 2004 

e a partir de então começaram a desenvolver atividades relacionadas ao Hip Hop no 

Complexo Benedito Bentes, também bairro periférico de Maceió. 

O Hip Hop em Alagoas se ampliou, com duas posses. As referências ao 

movimento tornaram-se cada vez mais visíveis e marcantes, principalmente com 

algumas matérias de jornais e a produção de grafites em áreas enobrecidas da 

cidade. As atividades das posses nos bairros e a busca pela criação de redes de 

solidariedade e articulação política foram marcas desse processo. Em 2007, a PGQ 

conseguiu, a partir da articulação com a Fundação Municipal de Ação Cultural, 

montar uma delegação para participar do II Encontro Nordestino de Hip Hop, em 

João Pessoa (PB), sendo, segundo alguns entrevistados, a primeira vez que um 

movimento organizado de Alagoas participava de um evento fora do estado. 

Logo após o II Encontro Nordestino de Hip Hop na Paraíba, houve a 

separação de alguns membros da PGQ, que iniciaram uma nova posse no bairro 

Village Campestre, chamada Associação do Coletivo Companhia Hip Hop de 

Alagoas (CIA Hip Hop), que desde então realiza eventos nos bairros Village 

Campestre e Graciliano Ramos, lugares muito próximos e que concentraram seis 

edições do principal evento realizado pelo grupo: o “Abril Pró Hip Hop”. É a partir 

deste contexto que nos propomos a desenvolver nos capítulos seguintes a análise 

sobre as posses de Maceió. 

     

 

                                                           
8
  Vide Anexo 1, p. 109. 
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CAPÍTULO 2 

JOVENS E TRAJETÓRIAS: VIDA NAS POSSES DE MACEIÓ 

Quando nos referimos às posses é importante ressaltar que elas possuem 

elementos que são essenciais para compreender o universo juvenil e o estilo de vida 

compartilhado pelos jovens que estão imersos na realidade do Hip Hop. Para Felix 

(2005) “as posses são espaços, por excelência, onde ocorrem as discussões 

políticas de interesse de grupos de Hip Hop. Isso quer dizer que são nas posses que 

as pessoas envolvidas com o Hip Hop têm sua existência vivenciada criticamente”. 

O autor ainda enfatiza que é na posse que os praticantes de quaisquer dos “quatro 

elementos”9 definidores do Hip Hop fazem suas reflexões políticas e ideológicas. A 

definição acima apresenta uma dimensão interessante, pois põe em questão uma 

perspectiva ligada aos interesses de grupos, como também, a possibilidade de 

evidenciar os posicionamentos críticos dos sujeitos envolvidos no grupo em relação 

à sua realidade social.  

Afirmar que o Hip Hop é uma cultura juvenil é compreender que o menos 

importante é a idade dos sujeitos, e  o mais significativo é a relação de pertença ao 

estilo de vida com o qual esses atores estão envolvidos e se definem como 

associados às expressões da juventude. A trajetória de vida dos envolvidos com as 

posses pesquisadas nos expõe algumas semelhanças: são moradores de periferias 

e se inseriram no Hip Hop a partir de um envolvimento com a Posse Atitude 

Periférica ou a partir das redes construídas pelos grupos de Hip Hop, como crews e 

grupos de rap, em torno das posses. Abordar as trajetórias dos membros das 

posses permite dialogar com as questões teóricas relacionadas à juventude e à qual 

estamos o tempo todo nos reportando. 

Os jovens desta pesquisa produzem discursos e sentimentos diversos sobre 

o Hip Hop e seu cotidiano. A busca por uma identidade também é uma característica 

marcante, sendo traduzidas por depoimentos sobre “crises pessoais”. Estas 

relacionadas ao mundo do trabalho, família e perspectivas de futuro. Através dos 

                                                           
9
  Break (dança), Grafite (pintura), DJ (produção musical) e RAP (combinação música e poesia). 
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seus depoimentos foi possível identificar as etapas que marcaram o envolvimento de 

quase todos eles com o Hip Hop, que sistematizamos da seguinte forma: a) 

momentos da descoberta do Hip Hop; b) momento em que decidem pela 

participação efetiva no movimento e, c) o momento relacionado à opção pelo estilo 

de vida Hip Hop.  

A seguir descreveremos as trajetórias dos entrevistados, iniciando com os 

membros da Posse Atitude Periférica, em seguida da posse Cia Hip Hop e por fim 

da posse Guerreiros Quilombolas. Ressalto que os entrevistados foram escolhidos 

em função da intensidade de participação e envolvimento direto nas ações das 

posses. Esse processo de observar as possíveis lideranças dos grupos permitiu que 

eu definisse os potenciais entrevistados, dando-lhe voz e realizando as devidas 

interpretações para a construção do trabalho. 

Os discursos e relatos narrados e descritos abaixo são importantes objetos 

de reflexões que nos possibilita entender aspectos simbólicos dos processos de 

sociabilidades existentes no movimento Hip Hop de Maceió. O estilo de vida, os 

aspectos juvenis da cultura e o próprio movimento político e cultural nos colocam 

diante de complexidades e formas de significar o cotidiano. Dessa maneira, 

buscaremos a partir das categorias analíticas que nos propomos a discutir, elaborar 

uma reflexão sociológica que nos permita entender o cotidiano do Hip Hop em 

Maceió, a partir dos discursos emanados pelos atores sociais destacados 

mencionados no quadro abaixo. 
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Quadro 1. Perfil dos sujeitos envolvidos nas posses 

Nome 
Artístico 

Idade Posse 
Bairro de 

Resistência 
Profissão 

Elementos 

Zazo 23 

PAP 

Brejal 
Editor de 
imagem 

Rap 

Nego Love 21 Ponta Grossa B’Boy Break 

Maria 23 
Complexo 

Benedito Bentes 
B’Girl 

Break 

Sulista 35 

PGQ 

Complexo 
Benedito Bentes 

Comprador 
DJ 

Mano Van 30 Santa Lúcia Serviços Rap 

Kaká 28 Tabuleiro Vendedor Rap 

Arnaldo 30 

CIA 

Village Campestre Office Boy Grafiteiro 

Geyson 20 Village Campestre Vendedor MC 

Rafael 19 
Complexo 

Benedito Bentes 
Estudante 

MC 

Fonte: O autor. 

O quadro acima apresenta de forma resumida o perfil dos sujeitos que estão 

envolvidos nas posses. Percebemos que todos residem em bairros considerados 

socialmente periféricos da cidade, seja na parte considerada alta ou baixa. Também 

identificamos uma média de idade 25,4 anos e que a maioria desenvolve atividades 

remuneradas, seja em trabalhos relacionados diretamente ao Hip Hop, como no 

caso dos breakers, como também em trabalhos não relacionados ao Hip Hop. Os 

sujeitos pertencentes às Posses vivenciam um cotidiano através do qual elaboram 

um cenário complexo, em um momento de busca pela afirmação no trabalho, na 

faculdade ou na família; outro momento é relação interminável com os significados 

do Hip Hop para a vida. Entendemos que há um cenário de complexidade, de 

indefinição e busca. A entrada no movimento Hip Hop possibilitou para alguns uma 

integração e aceitação de algumas regras, como também, a possibilidade de 

conhecer o novo, e para outros a continuidade de algo construído em outro lugar.  

Tedesco (2006, p. 68) ao interpretar Georg Simmel expõe que o mesmo 

“entende a realidade como um resultado, uma pluralidade de formas individuais e de 

formas de ligação que se produzem entre seus elementos, uma multiplicidade de 
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experiências ligadas aos numerosos aspectos formais da vida coletiva”. Pensamos 

que as diversas formas de sociabilidade imersas no cotidiano da cidade, 

especificamente nas periferias, principal lócus de atuação desses jovens, produzem 

inúmeras formas de relações sociais, que estão diariamente sendo dinamizadas e 

significadas. Nesse sentido, entendemos que as dinâmicas desenvolvidas pelos 

jovens imersos no cotidiano das posses de Hip Hop desenvolvem modos de pensar 

e agir que possibilitam o surgimento de uma mobilidade do indivíduo em torno de 

determinada questão, ou seja, potencializam os pensamentos divergentes. 

2.1 Entrevistando os Jovens da PAP 

Gideon Santos tem 23 anos e entre os que compartilham da cultura Hip Hop 

em Maceió é conhecido como Zazo. É membro da Posse Atitude Periférica, 

desenvolve atividades relacionadas à cultura e atualmente procura se estabelecer 

como produtor cultural. Não tivemos dificuldades para realizar a entrevista com 

Zazo. Ao entrarmos em contato com ele, o mesmo prontamente sinalizou que 

poderia participar da pesquisa. A entrevista foi realiza na sede da Central Única dos 

Trabalhadores – CUT, local de trabalho, em que realiza atividades de edição dos 

programas de TV semanais da CUT, chamado “Eu quero ver”. 

Zazo se considera militante do Hip Hop e conta que antes de ser do 

movimento Hip Hop já conhecia alguns elementos da cultura. Mas só teve contato 

com algo mais sólido em 2005, quando de fato adotou o Hip Hop como um estilo de 

vida. Iniciou sua trajetória dançando break e cantando Rap com o grupo Xeque Mate 

Popular e hoje atua de forma mais forte como produtor cultural e na produção de 

documentários.  

(...) Estou orgânico no Hip Hop desde 2005. Estar orgânico é viver a cultura 
Hip Hop, que no caso é organizando eventos, fazer a discussão sobre 
movimento Hip Hop, não meramente como apreciador da arte, mas como 
produtor, uma pessoa que faz as coisas acontecerem e não como apenas 
uma pessoa que vê acontecendo (Zazo, membro da PAP, 2013). 

Segundo Zazo, sua inserção no movimento Hip Hop se deu “pelo acaso”, 

quando sua irmã encontrou um cartaz em que anunciava uma festa black no Bairro 

Cleto Marques Luz, lugar em que já aconteciam os encontros da Posse Atitude 
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Periférica. Segundo o mesmo, foi a partir desse momento que iniciou sua trajetória 

no movimento. 

(...) Liguei para o número, e falei com o Paulo, nem sabia quem ele era. Ele 
me disse onde era o evento, mas eu não sabia como chegar. Era no Cleto e 
eu não tinha noção de como chegar lá. Aí noutro dia eu conheci um cara 
numa banca de revista e CD no centro da cidade, tinha um cara lá que 
vendia CDs de RAP, nome dele era Carlos, nesse mesmo dia eu conheci o 
DJ PH, e o Luciano, que hoje é conhecido com o nome artístico de Rabú, 
ele tá no Coletivo Nervosos. Daí o DJ PH falou que ia ter uma festa no 
sábado, isso era uma quinta, marquei com ele e a gente foi pra festa black, 
isso em 2005, lá foi quando eu conheci a galera e onde eu realmente pude 
ver que existia o Hip Hop de verdade, achei que não existia, nem RAP, nem 
Break. E eu fiquei particularmente fascinado quando vi o Break, porque 
antes eu só via pela TV, então eu não parei mais de ir (Zazo, membro da 
PAP, 2013). 

Em 2011 ele iniciou um projeto de documentário, lançado em 201310. A partir 

do Prêmio Nacional de Hip Hop, Edição Preto Goez, edital lançado pelo Ministério 

da Cultura, o mesmo criou uma narrativa sobre a cultura Hip Hop em Alagoas.  

(...) O documentário é o trabalho mais importante na minha vida, trabalhei 
duro e vivi praticamente para fazer esse documentário. A ideia de fazer o 
documentário foi de mostrar a história do Hip Hop em Alagoas. Mostrar que 
essa cultura já existe em Alagoas há muito tempo, tentar desmistificar que o 
Hip Hop aqui é coisa dos anos dois mil pra cá, como alguém tentou 
defender tempo atrás. Mas o documentário tem um papel de mostrar os 
problemas do Hip Hop em Alagoas e dar uma luz para que possamos 
superá-los (Zazo, membro da PAP, 2013). 

A afirmação acima, feita por Zazo, demonstra uma preocupação em afirmar 

a existência da cultura Hip Hop em Alagoas, dando-lhe uma conotação de 

engajamento político. A vivência e a experiência dentro da cultura Hip Hop em 

Alagoas possibilitou, segundo ele, um ponto de vista diferente, que reflete no 

cotidiano do mesmo e na postura aplicada como produtor cultural e membro da PAP. 

Maria tem 23 anos e é membro da PAP há cinco anos, é B’Girl e dança há 

três anos. Iniciou sua trajetória no Hip Hop a partir da dança, ainda na escola, e 

segundo a mesma despertou para o Break logo após assistir um vídeo, do torneio 

“Red Bull BC One”11. Depois, a partir de um amigo da própria escola, começou a 

                                                           
10

  O documentário “A Cultura Hip Hop Vive em Alagoas”, dirigido por Zazo, foi lançado em 2013, em 
Maceió, Alagoas. Este documentário mostra um pouco sobre a história do movimento em Alagoas, 
destacando suas contradições e seus personagens.  

11
  Evento anual de competição de break organizado por uma marca de energéticos. 
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participar dos encontros organizados pela PAP nos bairros Dubeaux Leão e no Cleto 

Marques Luz, e a partir desses encontros, começou a participar ativamente da 

posse. Ainda morando na parte baixa da cidade, no bairro do Mutange, frequentava 

aos domingos as reuniões da PAP. Segundo ela, na parte baixa da cidade inexistia, 

até meados de 2011, qualquer manifestação cultural organizada em torno do Hip 

Hop. Depois de algum tempo, já morando no Complexo Benedito Bentes, tornou-se 

mais ativa no grupo, organizando eventos junto aos outros membros da posse. 

Membro da Crew Estilo Feminino, que surgiu com a união de quatro B’Girls 

que também fazem parte da PAP, Maria vive o cotidiano buscando o espaço das 

mulheres no Hip Hop. Participa de competições em diversos estados representando 

Maceió, mesmo sem apoio algum dos órgãos do governo. Para conseguir dinheiro 

para viajar e participar dos eventos realiza apresentações nos sinais de trânsito. 

Dançar nos sinais de trânsito é uma das principais atividades desenvolvidas pelos 

B’Boys e B’Girls de várias cidades brasileiras, e segundo ela, é uma forma de 

apresentar a cultura e tentar viver da mesma, buscando o reconhecimento das 

pessoas que as visualizam. 

(...) Trabalhar no sinal é bom, eu gosto de trabalhar no sinal porque ali há 
vários tipos de público. Mas ao mesmo tempo que é bom, é ruim. A gente 
faz pela Crew, para representar em diferentes estados. Mas a gente sofre 
muita discriminação, você escuta muita coisa, muitas piadinhas, ofensas, 
principalmente a gente que é mulher. Daí por conta disso, a gente deu uma 
parada. A gente fazia sinal na praia, porque lá sempre passa muita gente e 
dar pra arrecadar mais (Maria, membro da PAP, 2013). 

A participação em eventos é vista por Maria como uma oportunidade de 

buscar reconhecimento da sua atividade e desenvolver seu break; é um momento de 

troca de experiência e aprendizado. Foi a partir dessas experiências que 

conheceram o trabalho de “fazer sinal” que, segundo ela, é o principal meio de 

conseguir dinheiro para participar dos eventos, que considera importante. 

(...) A gente foi em um evento em Recife, e estava sem dinheiro. As B’Girls 
de lá falaram que tinha como ganhar dinheiro no sinal, pediram pra gente 
tentar. A gente tentou e conseguiu ganhar uma grana pra ficar lá e viajar de 
volta. Pra onde a gente vai a gente faz sinal. A gente faz a grana aqui pra 
viajar e quando chega lá a gente faz a grana pra estadia e voltar. Eu 
trabalhava numa lanchonete e fiquei sem viajar, eu prefiro fazer o sinal, 
assim eu tenho mais tempo de dançar e viajar (Maria, membro da PAP, 
2013). 
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Aimar Maciel é o B’Boy Nego Love, tem 21 anos e é membro da Posse 

Atitude Periférica e da Crew MZS. É morador do bairro da Ponta Grossa, localizado 

na parte baixa da cidade. Além de ser dançarino de Break é também dançarino de 

frevo e dança contemporânea. Começou a dançar ainda na adolescência, quando 

criou um grupo para dançar funk para imitar grupos como Bonde do Tigrão12 e 

Backstreet Boys13, até o momento em que participou de um evento de Hip Hop na 

Praça Santa Tereza, em 2007, no bairro do Vergel do Lago. Segundo ele, este foi o 

primeiro evento de Hip Hop em que participou. Nego Love faz parte da Crew MZS 

(Maloqueiragem da Zona Sul), que surgiu justamente durante o evento e atualmente 

treinam diariamente na Praça Santa Tereza. Segundo Nego Love, o nome da Crew 

muda a depender da circunstância, muitas vezes usa o nome de “Maceió Zona Sul” 

para se apresentar em lugares em que, segundo ele, “há determinados 

preconceitos”. 

Realizamos a entrevista com Nego Love, na Praça Santa Tereza, em um dia 

de treino da MZS. Durante a entrevista, o que nos chamou a atenção foi a 

“empolgação” do entrevistado em falar sobre o seu trabalho de “fazer sinal”. 

Segundo ele, em 2009, iniciou o trabalho de dançar break no sinal de trânsito.  

(...) Conheci uma galera de Recife que disse que ganhava dinheiro 
dançando em sinal, eu disse: que mentira! (risos) Os caras disseram: vamos 
pra lá, vá só com dinheiro de ida, a volta a gente faz lá. Eu disse: você é 
doido! Os caras conseguiriam me convencer, daí eu fui. Eu tinha 17 anos, 
fui sozinho. Fiquei duas semanas lá fazendo sinal e voltei pra casa. Cheguei 
aqui comecei a fazer sinal com a galera, depois eu voltei pra Recife, fiquei 
morando um ano lá, só fazendo sinal. Aqui eu faço sinal, mas eu tenho que 
fazer outras coisas. A população de Maceió tem preconceito (Nego Love, 
membro da PAP, 2013). 

Nego Love apresenta a versão de que a recepção em torno da atividade de 

sinal aliada ao Break depende da cidade. No entanto, ele acredita que há muito 

preconceito em Maceió, como também, enfatiza que as pessoas de Maceió se 

sentem ameaçadas ou em choque o tempo todo. O que, segundo ele, pode estar 

associado aos reflexos dos números da violência no estado. Ele afirma que sua 

experiência no sinal lhe fez presenciar algumas reações de pessoas a partir do 

momento em que entra no sinal para “trabalhar”. Segundo ele, as pessoas pensam 

                                                           
12

  Grupo de funk do Rio de Janeiro composto por três jovens que surgiu em 2001. 
13

  Grupo estadunidense surgido em 1993. 
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que é assalto, e se esquivam o tempo todo, ouvindo muitas vezes as trancas dos 

carros. 

(...) Todo trabalho tem hora de chegar e de sair. Mas eu não gosto de ter 
alguém mandando em mim. Por isso eu faço sinal, dou aula de dança aqui e 
ali. Agora mesmo vou abrir uma turma pra uma galera que tem mais 
condições lá da Ponta Verde. Eles arrumaram um espaço lá, daí vou 
conseguir uma grana dando aula pra eles. Já dei aula no espaço cultural da 
UFAL também. Como eu gosto de outras danças, aí vai abrindo mais 
espaço, então vou vivendo da dança. Se o cara ficar preso no break aqui 
em Maceió, é difícil. O cara tem que evoluir a dança pra poder conseguir 
ganhar uma grana. Aqui na favela a gente ensina de graça, o Break é minha 
profissão e minha arte (Nego Love, membro da PAP, 2013). 

As dificuldades diante do cotidiano mobilizaram Nego Love a buscar outras 

formas de dinamizar sua vida. Viajar para participar de competições e conseguir 

dinheiro através do trabalho no sinal. Isto possibilitou seu entendimento do Hip Hop 

como um instrumento de subsistência. A Posse Atitude Periférica é, para ele, um 

compromisso com o Hip Hop. Ao se dedicar à posse, ele diz que tomou “consciência 

de que deveria se preocupar com mais uma atividade, organizando eventos e 

tentando convencer outros jovens a participar da cultura Hip Hop". 

2.2 Entrevistando Jovens da CIA Hip Hop 

Arnaldo Silva Barbosa é o DJ ASB, tem 30 anos, casado e trabalha como 

Office Boy. Ele é morador do bairro Village Campestre e é membro da Cia Hip Hop 

de Alagoas. A entrevista que realizamos com o DJ ASB ocorreu em dois momentos, 

o primeiro em sua casa e o segundo em um evento realizado pela CIA Hip Hop. 

Durante a entrevista o DJ ASB relatou que sua trajetória no Hip Hop teve início 

quando o mesmo se interessou por um programa de TV chamado Furacão 2000, 

que segundo ele, era transmitido pela TV Manchete em 1998. A designação dos 

artistas de MCs e DJs lhe chamou a atenção pela música e pelo movimento que no 

Rio de Janeiro já era conhecido por Funk, mesmo as músicas tendo codinome de 

RAP, como por exemplo, RAP do Silva, RAP do Amor etc. 

(...) Eu achava muito interessante aquele programa e todo sábado eu 
assistia, daí fui pegando gosto da coisa, fui pegando um certo 
conhecimento, não sobre a cultura, mas procurando quem tinha CD pra 
vender. Achei um conhecido que tinha uma coletânea de RAP na época, e 
eu fiquei doido pra comprar, como eu não tinha dinheiro dei um jeito de 
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conseguir adquirir o CD, meus pais criavam galinha na época e eu tinha 
dois casais de galinha indiana e outra coisa de torna pela CD. Esse CD foi 
minha primeira aquisição, passou na mão de quase todos meus amigos, já 
que ninguém tinha CD de RAP na época, depois um amigo meu que veio de 
São Paulo trouxe um Vinil do Racionais MCs, ele me emprestou e eu nunca 
mais devolvi (DJ ASB, membro da CIA Hip Hop, 2013).  

Em 2001 seu pai abriu uma rádio comunitária, chamada de Estrela FM, e 

começou a fazer um programa de música RAP, mas parou devido o fechamento da 

rádio pela Polícia Federal. O início da sua trajetória no Hip Hop possibilitou a criação 

de um grupo de jovens no seu bairro, que participavam frequentemente de algumas 

atividades relacionadas ao RAP, principalmente em torno da rádio e que a partir do 

pedido de músicas pelo telefone possibilitaram trocar experiências. Logo após, o DJ 

ASB diz que com o fim de rádio, em 2002, buscou outras possibilidades de se 

articular com pessoas que tivessem interesse pelo Hip Hop. 

(...) Meu cunhado sabia que eu gostava de Rap e me disse que tinha visto 
uns caras que cantavam Rap lá no B. Leão

14
. Ele disse: “oh, tem uns caras 

que ficam de preto lá.” Imaginei que eram roqueiros por conta da roupa 
preta. Mas fiquei atento numa vez que passei pelo local e realmente tinha 
uns caras de preto com uma caixinha de som. Percebi que não era cara do 
rock, porque as roupas não eram de pessoas que gostam de rock, as 
camisas não tinham desenhos de caveiras e tals, como as camisas 
geralmente usadas por esses caras. Os caras usavam roupas pretas não 
sei por que, mas o estilo você via que eram de RAP, estilo mais largado, 
camisa grande, boné, essas coisas. Passei umas cinco vezes pelo local, e 
sabia que ali eram caras que curtiam RAP. Mas só depois de algum tempo, 
sintonizando uma rádio comunitária eu escutei um RAP, depois o locutor 
falou que se reuniam todos os domingos no B. Leão. Liguei pra rádio e falei 
com o locutor que era o Paulo DJP. No domingo fui lá e vi tudo 
acontecendo, não parei mais de ir (DJ ASB, membro da PAP, 2013). 

As atividades desenvolvidas em torno do Hip Hop e as atividades do 

cotidiano, como o trabalho e os estudos, estão presentes durante a entrevista do DJ 

ASB, que expõe as dificuldades encontradas em realizar suas atividades diárias 

relacionadas ao trabalho, e as apresentações, reuniões da posse e a organização de 

algum evento. 

(...) É difícil fazer a coisa acontecer. A falta de apoio é muito grande. Veja a 
gente tá fazendo esse evento que pra muitos não tem menor importância. 
Fazer grafite na comunidade não é importante para os governantes, mas 
pra gente é. Então, a gente tira do bolso pra ver o movimento acontecer, 

                                                           
14

  Dubeaux Leão é um bairro periférico de Maceió, fica localizado na parte alta de Maceió. Faz parte 
de um território em que também se localizam os bairros, Santa Lúcia, Cleto Marques Luz e 
Salvador Lyra. 
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cada um tira do salário um pedaço daqui e dalí pra poder comprar as tintas 
pra fazer a arte. Muitos podem passar por aqui e achar que estamos 
pichando ou coisa do tipo, mas pra gente tem muito significado, sair de casa 
e fazer o que você gosta (DJ ASB, membro da CIA Hip Hop, 2013).  

MC Geysson tem 20 anos é estudante de Ciências Sociais na Universidade 

Federal de Alagoas, mora no bairro Village Campestre e faz parte da CIA Hip Hop 

desde 2010. É MC do Grupo “RAP é Compromisso”. Divide suas atividades entre os 

estudos, o trabalho, a militância no Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados 

(PSTU) e as atividades da CIA Hip Hop. Sua trajetória na cultura Hip Hop iniciou 

partir da Internet, em 2007, quando começou a frequentar os blogs que a Posse 

Atitude Periférica e Guerreiros Quilombolas mantinham, como também o Blog Hip 

Hop Alagoano. Segundo Geysson, a Internet o serviu com artífice para acessar e ter 

conhecimento sobre as redes já construídas pela cena local do Hip Hop, dando-lhe 

informações sobre a cultura e os locais em que os grupos se reuniam. 

(...) Comecei a trocar ideia com o Zazo por conta do Blog Hip Hop alagoano, 
e acessar outros blogs como o blog da PGQ e da CIA Hip Hop. Eu 
acompanhava o movimento pelos blogs só, não participava de eventos. 
Depois eu participei de um evento na Praça Santa Tereza em meados de 
2010 no Vergel. Lá eu encontrei os caras da CIA que estavam participando 
do evento organizado pelo Zazo, foi quando conheci o pessoal da CIA Hip 
Hop. Rolou um Abril pró Hip Hop

15
 e depois rolou o 2º Ensaio

16
 que é 

organizado pela CIA Hip Hop, foi quando eu descobri que o DJ ASB era 
meu vizinho. Depois desses dois eventos eu conheci outros membros da 
CIA e os caras me adotaram, hoje estou orgânico e fazendo as “correrias”. 
(MC Geysson, membro da CIA HIP HOP, 2013). 

MC Rafael tem 19 anos, mora do Complexo Benedito Bentes e é estudante 

de Engenharia da Computação da Universidade Federal de Alagoas. É MC do grupo 

“Desordem Mundial” e membro da CIA Hip Hop. Segundo o mesmo, antes de 

conhecer o movimento, era admirador do RAP, escutava muitos grupos como 

Racionais MCs17 e Planet Hemp18. 

Eu conhecia só o RAP, mas depois do evento que fui, organizado pela CIA, 
eu conheci como as coisas se davam. Quando eu vi o RAP, o Break, o 
Grafite e o DJ eu me encantei e ingressei na cultura Hip Hop. Antes disso, 

                                                           
15

  Abril Pró Hip Hop é um evento anual organizado pela Posse Cia Hip Hop. 
16

 O Ensaio é um programa de entrevista e música realizado pelo CIA HIP HOP, em que participam 
os grupos que fazem parte da Posse, como também, outros grupos de RAP da cena local. O 
Ensaio é gravado e disponibilizado na Internet, principalmente no YouTube. 

17
  Grupo de Rap Brasileira surgido no final dos anos 80 em São Paulo. 

18
  Grupo de RAP Rock brasileiro, surgido em 1993 no Rio de Janeiro. 
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eu conhecia o Geysson que já fazia parte da CIA Hip Hop, como ele 
estudava comigo no ensino médio eu sabia que ele curtia RAP também pelo 
jeito dele se vestir, bermudão e camisa grande e tals. A gente conversava e 
ele me convidou pra ver o evento, depois disso comecei a atuar como 
militante da CIA Hip Hop. (MC Rafael, membro da Cia Hip Hop).  

MC Rafael se considera novo no movimento. Lembrou que ingressou na CIA 

Hip Hop em fevereiro de 2013, e diz que entrou no movimento justamente quando os 

integrantes estavam organizando o 6º Abril Pró hip Hop. Segundo MC Rafael, os 

laços foram criados antes, por meio da Internet. O Facebook e os debates expostos 

nos blogs sobre o Hip Hop de Alagoas, foram, segundo ele, o principal instrumento 

que o ligou ao movimento. 

2.3 Entrevistando Jovens da PGQ 

Vanderson Ávila, conhecido na cultura Hip Hop como MC Sulista, tem 35 

nos e é natural de São Paulo, trabalha como Comprador na construção civil, é 

casado e tem duas filhas. Participa da cultura Hip Hop há 13 anos. MC Sulista mora 

em Maceió desde 1993, por escolha dos seus pais, que são nordestinos. Segundo 

MC Sulista, a vinda para Maceió foi por razões relacionadas à vida na cidade de São 

Paulo, que começara a ficar perigosa. Por outro lado, Maceió, segundo ele, era mais 

tranquila. Em São Paulo, apesar de ser simpatizante do Hip Hop não construiu 

qualquer laço ou estreitamento com o movimento e só a partir da sua chegada à 

Maceió começou a se interessar em participar de algum movimento.  

A trajetória do MC Sulista no Hip Hop em Maceió, teve início a partir da sua 

saída do bairro Jacarecica para a Jatiúca, bairros da parte baixa da cidade e 

próximos a orla marítima. Essa mudança possibilitou conhecer outros jovens que já 

estavam na cena Hip Hop, especificamente do RAP. Só depois que se mudou para o 

Complexo Benedito Bentes é que pode se envolver de forma mais engajada com a 

cultura Hip Hop. 

Quando eu estava em São Paulo eu ia pra show de RAP, mas foi quando 
eu cheguei em Maceió foi que eu pirei. Comecei a pesquisar sobre o Hip 
Hop e entender. Eu me mudei pra parte alta, casei, e tal e vim morar aqui, 
há uns doze anos atrás. Comecei a vida de casado, não tinha filhos, daí eu 
me envolvi mais com a cultura Hip Hop. Como eu tinha o contato dos caras, 
eu liguei para o DJ Afrânio e ele disse o local em que a Posse Atitude 
Periférica se reunia, então fiquei participando organicamente com a galera, 



43 

 

era umas 8, depois ficou umas 15 pessoas que estavam engajado na Posse 
fazendo a correria. Os encontros aconteciam no Centro Social Urbano do B. 
Leão, ou na casa do DJ Paulo. A gente discutia sobre coisas do social, ideia 
de fazer palestra para a comunidade, trazer psicóloga pra dar palestra, 
discutia sobre eventos, como a festa black, que a galera pregava que não 
podia drogas. A gente fazia coisas não só no B. Leão e do Cleto, mas 
também na quebrada de cada um, tipo no Village Campestre ou no 
Benedito Bentes. (MC Sulista, membro da PGQ, 2013). 

As atividades desenvolvidas pela posse Guerreiros Quilombolas em diversos 

lugares e participando de diversos projetos, incentivou o MC Sulista a buscar outras 

dimensões da atuação em torno do Hip Hop. No entanto, demonstra que a Posse 

Atitude Periférica é central no que concerne às referências dos jovens que eram 

simpatizantes da cultura e que queriam participar de alguma forma desse 

movimento. Ele nos dá a entender que sua experiência com o Hip Hop o tornou 

outra pessoa, e indica o Hip Hop como “uma forma de viver melhor a vida”. 

(...) Eu li muito sobre Hip Hop pra ficar informado e de repente eu me 
identifiquei de uma forma que eu disse: caralho, esse movimento aí é o meu 
movimento, velho. É o que eu gosto. Eu gosto de arte, eu gosto de dança, 
eu gosto de música, eu gosto verdade, enfim. Eu disse: porra! Tudo haver 
comigo esse movimento, tá ligado? Aí foi quando eu comecei correr atrás. 
Eu disse: porra, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que achar 
primeiro as pessoas e depois tentar fazer alguma coisa. Quando eu conheci 
o Hip Hop e a capoeira eu comecei a respeitar mais as pessoas, respeitar 
as diferenças, eu aprendi a respeitar pessoas que eu não gosto, porque é 
fundamental, tá ligado? Eu virei mais ser humano, meu lado social aflorou 
de uma forma que eu não esperava tá ligado? Depois que eu conheci o Hip 
Hop eu passei a querer ajudar de qualquer forma as pessoas a sair desse 
mundão do tráfico, de armas, da violência, enfim, tudo isso em mim aflorou. 
Passei a ser mais companheiro, mais amigo, passei a ver as coisas de outra 
forma. Eu nunca morei numa favela, não sou preto, mas eu me identifico 
com o Hip Hop, talvez, mais do que um periférico ou favelado, ou um preto, 
ou uma cara que veste calça larga e boné aba reta. Porque realmente, de 
fato, eu me identifiquei com o Hip Hop de forma sensacional, é você 
conhecer uma coisa e dizer, isso é minha cara, é essa teoria que eu quero 
aplicar na minha vida. (MC Sulista, membro da PQG, 2013). 

Evanderson ou Mano Van como é conhecido na cultura Hip Hop, tem 30 

anos é MC e sua trajetória no Hip Hop se deu através do RAP que, segundo ele, foi 

o primeiro elemento da cultura ao qual teve acesso. Mano Van trabalha no serviço 

de portaria de prédios e condomínios, é casado e tem uma filha. É membro da PGQ 

e nos relata que sua trajetória no Hip Hop tem início quando seu tio migrou para São 

Paulo e começou a se utilizar de cartas para manter o contato com a família. 

Durante a troca de cartas seu tio comentou sobre o RAP em São Paulo e a partir de 

então Mano Van relata que seu tio começou a enviar por carta alguns CDs de RAP, 
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e revistas do gênero Hip Hop, uma delas chamada Planeta Hip Hop. Entre 1999 e 

2000 Mano Van lembra que saiu do bairro onde morava na parte central da cidade e 

começou a morar no Bairro Santa Lúcia. Logo após a mudança de bairro, conheceu 

alguns jovens que participam da cultura Hip Hop no bairro vizinho, Dubeaux Leão. 

(...) Eu fui numa festa que rolava de tudo, meio babilônia na Santa Lúcia. 
Foi nessa festa que conheci o “Preto M”, daí trocando uma ideia ele disse 
que rolava uns encontros da galera que curtia Hip Hop no B. Leão nos 
domingos. No domingo seguinte eu já fui pro encontro, na segunda vez eu 
já conheci o Kaka. Daí eu já fiquei sabendo que era um grupo e tals. Era a 
PAP! Daí eu conheci o DJ Paulo, o DJ Arnaldo e outros. Naquela época os 
caras já tinham o grupo reflexão Nordeste, e eu ficava fissurado. Eu sempre 
gostei de RAP, então eu pensei: vou começar a escrever. Eu conheci o MC 
Maluquinho e ele começou a me dar uns toques, ele já tinha mais 
conhecimento do que eu, então eu aprendi muito com os toques dele. E ele 
me dizia: quanto mais informação, mais poder! E eu lia, estudava, vendo 
reportagem e comecei a escrever. (MC Mano Van, membro da PGQ, 2013). 

Mano Van lembra que teve dificuldades no início por conta do estilo do RAP 

que era produzido em Maceió, segundo ele, um pouco Pop. Segundo ele, sua 

escrita falava em “derrubar o sistema” e ser “contra os ricos”, o que chamou a 

atenção de outros MCs que o convidaram para “fazer um som” numa festa Black. A 

partir de então, começou a frequentar mais as reuniões e as festas e a participar do 

Programa de Rádio, que em 2002 era apresentado pelo MC Sulista. A presença 

frequente na rádio da Santa Lúcia e a participação nos programas do MC Sulista os 

aproximaram ainda mais, conta Mano Van. Foram a partir dessas aproximações que 

surgiram algumas ideias e que permitiram, segundo ele, a construção de laços de 

amizade mais fortes. E lembra que, a partir de então, deu-se início a ideia de criar a 

Posse, Guerreiros Quilombolas.   

João Carlos, é conhecido na cultura Hip Hop como Kaka, tem 28 anos, é MC 

e Grafiteiro, casado, natural de São Paulo, e mora em Maceió há 14 anos, e é 

membro da PGQ. Kaka relata que seu cotidiano em São Paulo se dividia entre andar 

de Skate, pichar muros de escolas, de Bancos e a escutar RAP. Kaka afirma que por 

motivo da separação dos pais, sua mãe optou em se mudar para Maceió, chegando 

à cidade em 1998. Como continuou a andar de skate, e seu círculo de novos amigos 

escutava Punk Rock, tornou-se frequentador de shows do gênero. Sua trajetória no 

Hip Hop teve início quando assistiu uma reportagem na TV Gazeta, em meados de 

1999, que o chamou a atenção. Segundo Kaka, essa matéria jornalística mostrou 
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um grupo de jovens se reunindo no bairro Cleto Marques Luz e foi a partir dessa 

informação que ele tomou conhecimento do movimento Hip Hop em Maceió. 

(...) Eu morava no Tabuleiro, próximo à Feirinha do Tabuleiro. Eu vi a 
reportagem, mas nem sei como foi que o pessoal da TV teve a ideia de 
colocar uma reportagem com os caras. Então, eu fui lá, num domingo junto 
com uma galera que eu andava de skate. Era uma entrada que tinha um 
salão de beleza, tinha um corredorzinho por traz que funcionava uma 
academia. Quando eu entrei vi uma galera dançando break. Ai eu comecei 
a andar com os caras, comecei a colar com os caras. Todo domingo eu ia. 
Era o DJ Paulo que organizava, e crescia o número de pessoas que 
frequentavam. Só que a galera que foi comigo lá do bairro começou a 
farrapar e dos que inicialmente foram eu fui o único que ficou. Eu me 
identifiquei pra caramba com o movimento lá, e comecei a dançar break, e 
como eu era pichador e comecei a conhecer a cultura Hip Hop, e como eu 
também já tinha um manuseio bom com as latinhas de spray comecei a 
desenhar e grafitar. Eu comecei a comprar uma revista chamada Mova-se, 
que era difícil de achar, mas ela dava o passo a passo do grafite. E falava 
sobre os 4 elementos do Hip Hop. Também tinha uma revista chamada 
Planeta Hip Hop, então era uma forma de você se informar sobre a cultura e 
se inspirar. (Kaka, membro da PGQ, 2013). 

Kaka enfatiza que a Posse Atitude Periférica teve o papel de aglutinar os 

jovens que gostavam do Hip Hop, e que as festas black eram, na prática, o momento 

de interação entre os jovens que compartilhavam de algumas ideias em comum e se 

confraternizavam. Segundo ele, era a partir das festas que o movimento crescia e os 

grupos de RAP se formavam. Ao relatar sobre momento de cada um dos integrantes 

atuais, MC sulista se coloca como “saída de cena” e compreende as mudanças que 

ocorreram em sua vida e na vida dos outros integrantes da posse Guerreiros 

Quilombolas. Para Kaka a “saída de cena” foi algo que era esperado, justamente 

pelas escolhas feitas durante esse processo. Segundo ele, o casamento, a 

constituição de família, as correrias relacionadas ao trabalho e as responsabilidades 

acabaram colocando o Hip Hop em segundo plano. MC Mano Van lembrou que 

onde atualmente é o quarto das filhas do MC Sulista, era o local em que ficava todo 

material da posse, onde ficava computador, ou seja, a sede da posse, onde eram 

realizadas as reuniões do grupo.  

2.4 O Orgânico e o Movimento: Reflexões Acerca da Militância no Hip Hop 

Durante as entrevistas identificamos a menção dos jovens em relação à 

posição de estar orgânico ao movimento Hip Hop. As citações que utilizamos acima 
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demonstram claramente esta dimensão, que ao nosso olhar, se refere a algo 

deslocado das ações individualizadas que ocorrem no Hip Hop. Ou seja, é uma 

forma de diferenciar-se dos outros jovens que estão realizando atividades em 

apenas um segmento do Hip Hop, como o Rap, por exemplo. O entendimento que 

temos em relação aos discursos emanados por esses jovens é que há uma 

necessidade de demonstrar que, estando em uma posse, as práticas se tornam 

militantes o Hip Hop, enquanto que, estando fora, as práticas são dispersas. Se nos 

remetêssemos a Felix (2005) esta dinâmica é compreensível, já que o mesmo 

entende as posses como “espaços, por excelência, em que as discussões políticas 

de interesse do Hip Hop ocorrem”. Desta forma taxativa o autor resolve a questão. 

Sem as posses não há discussão política de interesse do Hip Hop. Este é também o 

entendimento dos jovens que entrevistamos. Eles buscam, a partir destes discursos, 

o reconhecimento da militância e das suas organizações como representantes do 

Hip Hop em Maceió. 

Se as organizações de Hip Hop tornaram-se fóruns de debates e de 

construções políticas, entendemos que as relações que norteiam tais subsídios, e 

que orientam as práticas destes jovens, estão consolidadas na ideia de um 

movimento social. Neste sentido, estes jovens podem ser considerados orgânicos 

nos termos gramscianos (HALL, 2013), justamente por entender que suas práticas 

cotidianas se baseiam na premissa de que a posse é um terreno em que se tornam 

possíveis a consciência da posição e as dimensões da luta por algum objetivo. O 

debate sobre esta questão é também uma investigação de pautas políticas dos 

grupos que pesquisamos, que são norteadas pelas pautas individuais de cada 

movimento, sendo estas próprias dos objetivos de cada posse no contexto de 

disputa por visibilidade. Embora atualmente identificamos um debate comum entre 

elas: o projeto de Lei 6756/201319 apresentado pelo deputado federal Romário, que 

pretende regulamentar as atividades culturais do Hip Hop.  

Apesar de identificarmos uma forte ligação destas posses com outras 

organizações do Hip Hop fora do estado, não conseguimos identificar uma dimensão 

organizacional delas sobre o debate em torno do projeto de lei em um nível nacional. 

                                                           
19

  Regulamentar as profissões e atividades da cultura Hip Hop é o que propõe o Projeto de Lei 
6756/2013, do deputado federal Romário (PSB-RJ). Se aprovado, atividades realizadas como DJ, 
MC, Rapper, Beat Box, Dança de Rua e Grafite serão reconhecidas pelo Ministério do Trabalho e 
poderão ser registradas na carteira de trabalho.  (http://www.romario.org/portfolio/all/hip-hop/) 
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Entretanto identificamos durante as entrevistas menção sobre o tema e 

posicionamentos contrários em relação à ideia conduzida pelo projeto de lei.  

(...) Esse projeto deve ser debatido pelo movimento. O Hip Hop é uma arte 
da rua, ninguém precisa ser profissional de carteira assinada. Depois a 
gente vai ter que frequentar o SENAI pra aprender a rimar! (...) Essa ideia é 
mais uma que surge da cabeça de uma pessoa que não conhece o 
movimento Hip Hop no Brasil, talvez isso seja interessante pra alguém, mas 
pra gente isso tá distante das nossas necessidades. A CIA junto com NTZ

20
 

vai realizar um evento pra debater isso. É importante! (MC Geyson, membro 
da Cia Hip Hop, 2014). 

Tornar os jovens profissionais praticantes dos elementos do Hip Hop irá, 

produzir desdobramentos importantes. Seja na produção e reprodução – a arte 

produzida aumentará os níveis das interações –, seja de naturezas harmoniosas ou 

conflituosas. É justamente essa a dinâmica do movimento Hip Hop. Por ter se 

tornado em alguns aspectos um movimento social, ele estabelece tal nível de 

discussão. 

As trajetórias expostas neste capítulo, em que os jovens entrevistados se 

colocam como “orgânico” no “movimento”, e também externam seus sentimentos em 

relação às suas vidas e ao engajamento no Hip Hop, nos possibilita entender 

algumas dimensões deste movimento político-cultural. A pesquisa nos mostrou, que 

não existe apenas um modo de pensar e agir em torno do Hip Hop, há uma 

infinidade de sentidos dados a este fenômeno, e estes devem ser levados em 

consideração nas análises sobre essas organizações. Nos próximos capítulos 

analisaremos as posses. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

  Posse Nova Tropa de Zumbi, criada em novembro de 2013 em Maceió por jovens pertencentes ao 
núcleo de juventude do PSTU.  
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CAPÍTULO 3 

AS POSSES DE HIP HOP EM MACEIÓ E AS BUSCAS POR VISIBILIDADES 

O Hip Hop se originou no espaço urbano, implicado pela questão da 

imigração negra e latina nas cidades dos EUA. Gilroy (2001) se remete à categoria 

diáspora como uma proposta para os estudos culturais, com o objetivo de explicar a 

formação de uma cultura vernacular no que chamou de Atlântico Negro. A diáspora 

transferiu formas culturais e de sentimentos que nos ajudam a pensar também sobre 

o surgimento do Hip Hop e as influências que foram inseridas nessa cultura. 

Entendemos que o Hip Hop surge no bojo de um espaço-tempo onde se articulam 

culturas segregadas e um urbano provido de atividades e movimentos que inspiram 

diversos interesses. É num contexto de busca por reconhecimento de uma 

população segregada diante das políticas culturais desses países que o Hip Hop se 

constituiu. Esse modo de reivindicação social e luta por reconhecimento de uma 

estética, são importantes para entender esse fenômeno social.  

Outro ponto de congruência é que o Hip Hop, no Brasil, também possui 

elementos reivindicatórios, principalmente de reconhecimento. Pensá-lo desta 

maneira é entendermos, que do ponto de vista sociológico, podemos localizá-lo 

imerso em uma realidade de disputa, em que as relações de poder são 

fundamentalmente expostas nesse fenômeno. Souza (2004, p. 34) diz o seguinte: 

(...) o surgimento do hip-hop está diretamente vinculado à história da música 
negra norte-americana e a luta por espaço e visibilidade por parte desse 
segmento. Os guetos de Nova York – habitados majoritariamente por uma 
população negra e pobre – foram o local onde surgiram as primeiras 
experiências da cultura. De lá, o hip hop se disseminou para outras áreas, 
obtendo força principalmente nos centros urbanos que apresentam uma 
deficiente infraestrutura sócio urbana. 

O Hip Hop tornou-se um instrumento de comunicação e ação dos jovens das 

periferias brasileiras. A partir do Hip Hop vários segmentos sociais puderam 

conhecer alguns discursos e as variadas formas de pensar das juventudes 

pertencentes aos bairros segregados. Desta maneira, alguns jovens construíram um 

cenário, no bojo dos acontecimentos sociais, econômicos e políticos do país, que 
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possibilitou à construção de um tipo de organização cultural e política que 

desempenha um papel militante em torno das questões como a luta por melhores 

condições de moradia, contra a violência policial, maiores oportunidades de 

emprego e acesso à educação e ao lazer. A partir dos discursos construídos e as 

formas de reivindicação apresentados pelos jovens, o movimento Hip Hop 

desenvolveu estratégias próprias para dar visibilidade às questões que envolvem a 

população das periferias e principalmente as juventudes.  

Um dos principais exemplos de ação organizada no Hip Hop são as posses 

ou Associações de Hip Hop, que vêm ganhando força nos últimos anos. As posses 

são organizações que aglutinam jovens que se interessam pela cultura Hip Hop e 

que têm o objetivo de realizar intervenções nas comunidades em que estão 

inseridas, como também em outros espaços. A intervenção de uma posse em 

determinado lugar pode ser originada por necessidades do grupo, como também por 

um processo de identificação e apropriação do lugar. A inserção de uma posse em 

determinado espaço também pode ser entendido como um mecanismo político e 

econômico e por um processo de busca por visibilidade diante de outros segmentos 

sociais. 

As posses caracterizam-se por realizarem ações sociais, culturais e políticas 

e por realizarem, ainda, uma contribuição no plano da conscientização de jovens das 

comunidades em que atuam. É possível identificar certas heterogeneidades nas 

posses. Algumas atuam em um campo mais geral, outras em campos mais 

específicos, em torno da arte, da música, da organização de eventos de Hip Hop ou 

da política. Souza Filho e Marcon (2012), ao apresentarem uma reflexão sobre o 

movimento Hip Hop de Aracaju-SE enfatizam a característica da atuação didática 

das posses nas periferias, principalmente sobre o papel político que algumas delas 

exercem, enquanto movimento social. Segundo os autores: 

Nestes casos, a preocupação de tal militância do hip-hop é com a 
politização de outros adolescentes e jovens, envolvendo-os em atividades 
como: oficinas de música, de dança, de grafite e de cidadania nas escolas e 
nos bairros da periferia. Os próprios rappers se tornam instrutores 
multiplicadores das técnicas, bem como, comunicam com suas expressões 
artísticas, suas mensagens e formas de percepção da vida cotidiana 
(SOUZA FILHO & MARCON, 2012, p. 4). 
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As posses que pesquisamos definem seus objetivos e se colocam em um 

campo de disputa e visibilidade, e dessa maneira também expõem seus espaços de 

atuações. Entendemos que cada posse baseia-se em experiências anteriormente 

praticadas por outros jovens em outros lugares do mundo. O fenômeno da 

globalização, e principalmente o advento da Internet, possibilitou a troca de 

experiências e um maior conhecimento dos jovens em torno de organizações juvenis 

em outros países, como também permitiu que as experiências postas em prática em 

outros lugares servissem como instrumento de intervenção no cotidiano. 

Dessa maneira, entendemos que as práticas exercidas pelas posses de 

Maceió fazem parte de um contexto em que há um processo de uso de maneiras de 

fazer, de formas e conteúdos experimentados em outros contextos e espaços, mas 

que construíram suas especificidades, dando-lhe características próprias. As 

práticas que definem cada posse não são apenas o retrato de uma imagem inversa. 

As experiências construídas pelos indivíduos que mobilizam as oportunidades, 

recursos e produzem um cenário de visibilidade do movimento são criadas a partir 

do cotidiano individual e coletivo dos membros da posse. Os debates em torno das 

atividades que são realizadas pelas posses expõem a dimensão coletiva do 

pensamento e principalmente um cenário complexo de atuação. A vida cotidiana, as 

individualidades e o universo heterogêneo do movimento, evidenciam as 

divergências e as convergências existentes nesse campo de análise. 

Se pensarmos especificamente sobre os processos de disputa e busca por 

visibilidade, afirmamos que estes elementos impulsionam o cotidiano das posses 

pesquisadas. Estes grupos agem de uma forma, que passam objetivamente por 

estes processos. Os contextos globais se tornam, em certa medida, fortes 

influências para esses sujeitos, em que as imagens e os discursos produzidos 

globalmente sobre o Hip Hop são absorvidos e reproduzidos, ou não, na esfera 

local. 

3.1 Posse Atitude Periférica e a Visibilidade a Partir da Rua  

A PAP tem como membros adolescentes e jovens de 12 a 32 anos. São 

aproximadamente 20 membros. Não foi possível estar com todos os membros, pois 
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a participação é sazonal. Durante a pesquisa de campo, participamos de reuniões 

com cerca de 30 jovens, e na última reunião que estivemos presentes contamos 

apenas 6 integrantes. A nossa interpretação em relação a esse fato, é que a 

depender da pauta das reuniões o envolvimento pode ser maior ou menor. Na 

reunião, que identificamos um maior número de participantes, as pautas eram 

relacionadas à organização de eventos ou viagens. Quando a reunião foge a esses 

temas, como por exemplo, discutir um texto político, o número é mais reduzido. Na 

posse, os integrantes estão divididos em torno da prática dos quatro elementos do 

Hip Hop. A quantidade maior deles atua em torno do Break, depois MCs, grafiteiros 

e DJs.    

A Posse Atitude Periférica, passou por algumas mudanças durante o seu 

tempo de atuação. Durante a sua existência, a posse construiu uma ideia de 

valorização da “rua” como um espaço de visibilidade do Hip Hop. A busca por 

elementos que fortaleçam os laços sociais em torno do grupo são premissas 

fundamentais levantadas pelos principais membros da posse, e os eventos de rua 

são instrumentos que fazem parte desse argumento. A ideia de transmitir aos 

integrantes mais antigos e aos novos integrantes da posse, os significados 

construídos no processo sócio-histórico do Hip Hop, ou seja, dos guetos nova-

iorquinos de meados dos anos de 1970, é uma tentativa de potencializar uma 

identidade, baseada em pressupostos históricos da cultura Hip Hop. A busca da 

PAP por essas referências, do Hip Hop significado pela rua, é entendido por nós 

como uma forma de construir um sentido que permita fixar uma referência na 

construção de uma identidade. Entendemos que esses cenários construídos pela 

PAP são, em certo sentido, contraditórios. O cenário que a posse tenta construir em 

torno da rua, tem como pano de fundo um debate, que é de natureza prática, mas 

também teórica, e que Simões (2010, p. 134) expõe em sua análise sobre o tema: 

(...) no processo de adopção do Hip Hop em vários contextos, tendem a ser 
introduzidas variações que, embora preservem algumas das referências 
originais, reflectem fenómenos e especificidades locais. É precisamente 
porque a globalização de símbolos e produtos culturais não é homogénea 
nem linear mas diversificada e contextual, que podemos reivindicar a 
emergência de um universo de produção cultural próprio a cada processo 
de localização, com os seus protagonistas, produtos e fenómenos 
singulares. Deste modo, quando falamos de Hip Hop português, norte-
americano ou japonês, estamos a falar de realidades simultaneamente 
próximas e afastadas, que se situam na encruzilhada de influências 
culturais múltiplas, algumas comuns outras específicas.  
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Dessa maneira, baseando-se na referência do autor, entendemos que a 

busca pelos símbolos produzidos, pela PAP, ou seja, a rua como forma de produção 

e reprodução da cultura Hip Hop, também sofre influência do processo de 

globalização e produz cotidianamente diferentes significados. Mas entendemos que 

esta posse disputa significados com algo estrutural. Desta forma, identificamos 

algumas questões que são apresentadas por esta posse como fundamentais para as 

dinâmicas identitárias do grupo. Primeiro ao separar o grafite em dois modelos, 

“autorizado” e “não autorizado”; segundo, pela distinção entre o “break em 

campeonatos” e o “break de rua”; e por fim, o “Hip Hop sem drogas”. Essas 

dimensões do discurso dos seus integrantes são construídas a partir da tentativa de 

captar, de alguma maneira as contradições “insuperáveis” (digamos assim), dos 

contextos construídos pelo processo de globalização que possibilitou a criação de 

várias esferas interpretativas no contexto do Hip Hop no mundo. 

Durante a pesquisa de campo, participamos de algumas atividades 

organizadas pela posse, reuniões, eventos de Hip Hop e treinos de break. Como 

também acompanhamos atividades relacionadas ao grafite. Em relação ao grafite, 

os membros dizem que buscam a partir do desenho apresentar alguma mensagem 

que represente um protesto ou reivindicação. Evidentemente, encontramos grafites 

que apresentam alguma mensagem em torno do cotidiano ou alguma marca 

específica do grafiteiro, como “rostos” ou apenas “TAGS”21, mas a maioria dos 

grafites realizados pelos membros da PAP são “Bombing”22. A visibilidade do Hip 

Hop pensada pela posse tem como princípio a ideia de autenticidade do movimento, 

a busca por escrever ou desenhar em lugares “proibidos”. Publicar uma ideia em um 

lugar não autorizado é, sem dúvida, um elemento que possibilita demarcar um lugar, 

e principalmente levar as marcas da periferia ao centro das atenções. 

(...) Lá naquele viaduto do Farol tem um grafite que chama a atenção, ele é 
todo trabalhado. Mas me diga quem consegue fazer um grafite daquele jeito 
aqui na cidade? Precisa de autorização, e quando o cara tem a autorização 
ele não vai fazer um grafite que demonstre uma insatisfação com o sistema. 
Tô dizendo isso porque eu soube que tinha até carro da SMTT com cones lá 
pra o cara ter segurança na hora de fazer o grafite. Mas a gente foi lá e fez 

                                                           
21

  Modalidade de grafite que corresponde a uma composição de letras, números ou ícones diversos 
que foram o pseudônimo do grafiteiro ou crew de grafite. (SIMÕES, 2010, p. 181) 

22
  Modalidade de grafite que corresponde a uma forma de pintura rápida com um nível de elaboração 

estática elementar e que é realizada, de uma maneira geral, de forma ilegal. (SIMÕES, 2010, p. 
184) 
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o grafite no mesmo viaduto, você viu! Fizemos num fim de semana, sem 
autorização, e a mensagem tá lá pra quem quiser refletir. Fizemos o nome 
FOME bem grande e uma frase. (Zazo, membro da PAP, 2013). 

A visibilidade do grafite é também a visibilidade materializada da posse. O 

grafite não autorizado é produzido apressadamente, em meio a um alto nível de 

tensão, em decorrência da atuação policial recorrente e um forte receio de ser 

confundido com pichadores. Há vários sentimentos embutidos nesses momentos e a 

“autenticidade” do grafite é o que expõe uma ideia de “respeito” dentro do 

movimento Hip Hop. Segundo Simões (2010) a atividade de bombing é fundamental 

para o sentimento de pertença a uma variante do grafite reconhecida como 

autêntica. Segundo o autor, é uma afirmação da cultura de rua, representada como 

a mais “genuína”, uma vez que está associada ao passado e às origens “místicas” 

desse movimento cultural (SIMÕES, 2010, p. 185). Esse é também o pensamento 

da PAP, que atua baseada nas premissas da ideia de tradição do Hip Hop, 

evocando a independência e a rua como um lugar de enunciação, que segundo 

Simões (2010) demonstra a apropriação do espaço urbano para demonstrações de 

suas expressões identitárias.  

Buscar uma autorização para grafitar não é prática de nenhuma das posses 

que pesquisamos, o exemplo que vamos trazer no final deste capítulo mostra um 

pouco das tensões existentes nesse cenário. No entanto, algumas posses 

participam de Workshops de grafite, o que não é o caso da PAP. Durante a pesquisa 

de campo, participamos da realização de uma grafitagem, com membros da PAP; a 

ideia era um bombing que tentasse retratar os altos índices de violência em Maceió. 

O local escolhido foi a Praça dos Martírios, em frente à sede do governo estadual. A 

atividade foi realizada em um domingo à tarde e contou com a participação de 

quatro membros da PAP, durando aproximadamente cinco horas, sem qualquer 

intervenção da polícia ou outro segmento de vigilância. A frase contida no bombing 

era a seguinte: “Terra do latifúndio e da violência, Alagoas”. O momento também 

possibilitou outros desenhos e a interação com moradores de rua, principalmente 

crianças que acompanharam e também pintaram outros desenhos produzidos na 

parede. Mas, segundo os membros da posse, nem sempre as coisas ocorrem sem a 

presença de órgãos de vigilância da cidade. 
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(...) Uma vez a gente foi fazer um tag lá na Levada [bairro de Maceió - grifo 
meu] e a gente tava pintando na parede. Tinha um pessoal olhando e de 
repente a gente foi surpreendido pela polícia. Chegaram perguntando se a 
gente tinha autorização pra fazer o desenho, a gente disse que tinha, mas 
tinha sido de boca com a dona do muro. Foi só pra tentar se sair, mas o 
policial pegou nossos nomes e foi embora. Depois a gente viu que eles 
foram falar com uma pessoa de um bar, acho que o foi o cara do bar que 
ligou pra polícia. Depois eles voltaram e pediram pra gente pintar algo 
contra o governador. A gente não fez porque não tinha tempo, já tava 
ficando escuro, mas a gente ficou pensando depois, que algumas coisas 
estão mudando em relação ao grafite. (Zazo Membro da PAP, 2013). 

A inserção do grafite no mercado, como um símbolo de uma estética 

“descolada” ou urbana, ou o colorido do desenho, chama a atenção de algo aceito. A 

existência de uma lei sancionada em 201123, que diferencia duas formas de 

expressão, a pichação e o grafite, e que a mesma descriminaliza o grafite, 

acrescenta no imaginário a prática desta atividade como uma possibilidade de 

valorização do espaço público. Coloca essa prática em um universo diferente da 

pichação. A PAP expõe essa temática enquanto organização de defesa do Hip Hop, 

no entanto não busca expressar essa questão em espaços institucionais. Faz 

usando os espaços, buscando a visibilidade do movimento e tentando articular a 

dimensão do “autorizado” e do “desautorizado”, a partir de uma intervenção pautada 

no “ataque”, que para o grupo é a arte da surpresa, em que eles buscam mostrar o 

pensamento da posse em diferentes paredes da cidade sem o uso da autorização. A 

ocupação da PAP nos espaços públicos ou privados, a partir do grafite, denota 

também a visão contrária a um tipo ideal de parede, o branco como algo a ser 

preenchido e utilizado como espaço de reivindicação, ou seja, como ocupação 

simbólica e mesmo temporal dos diferentes territórios da cidade.   

O break juntamente com o Rap, é considerado umas das mais praticadas 

expressões do Hip Hop, principalmente no Nordeste, em que conseguimos 

identificar um número considerável de praticantes, embora sem dados quantitativos 

definidos. A pesquisa de campo nos possibilitou conhecer o universo do break em 

Alagoas. Cidades como Marechal Deodoro, São Miguel dos Campos, Penedo, Porto 

de Pedras e União dos Palmares organizam rachas24 de break anualmente. Em 

                                                           
23

  Lei sancionada pela presidenta Dilma Roussef, em 26 de maio de 2011, e que diferencia pichação 
e grafite, colocando a primeira na posição de crime e a segunda como uma forma de valorização 
dos espaços públicos. Artigo 65 da Lei nº 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998. 

24
  Encontros de jovens breakers para a prática da dança. Esses encontros, em algum momento 

podem ser caracterizados como uma competição. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11331651/artigo-65-da-lei-n-9605-de-12-de-fevereiro-de-1998
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Maceió, articuladas à Posse Atitude Periférica, identificamos duas crews, a MZS e a 

Estilo Feminino. A primeira formada por jovens do sexo masculino moradores da 

parte baixa da cidade, nos bairros Ponta Grossa, Vergel do Lago e Brejal; e a 

segunda formada por jovens do sexo feminino, moradoras da parte central e alta de 

Maceió. O debate traçado por essas crews em torno do Hip Hop, dentro da PAP nos 

traz um universo complexo de entendimento. Ambas reprovam os campeonatos de 

break, no entanto, participam com frequência de eventos competitivos. Esse 

pensamento complexo entre participação e não participação em eventos de 

competição traz em seu bojo a ideia de negação da espetacularização da cultura e o 

entendimento de que as disputas por dinheiro desagregam o movimento e o jogam 

num cenário fora da rua. 

Simões (2010, p. 199) entende que há tipos locais para atuação do break. 

Para o autor, o segundo nível de atuação é o que ele chama de “locais de 

espetáculo”, que “são definidos como acontecimentos programados, tendo caráter 

de campeonato e com patrocinadores oficiais”. Entendemos que as crews 

pertencentes à Posse Atitude Periférica buscam o que o autor chama de primeiro 

nível de atuação, que ele chama de “atuações na rua”, que são espontâneas e 

caracterizadas pela ocupação informal de espaços e às vezes semiprogramados. Há 

uma proximidade deste modelo de atuação, com as atividades realizadas em torno 

do break pela PAP. Durante as reuniões da PAP é possível identificar o debate 

contrário à organização de eventos competitivos, tendo como discurso que o break é 

uma forma de lazer, de socialização e fortalecimento de laços de amizade. 

(...) A gente não organiza nos eventos, a competição. A essência do break é 
competição de quem faz a melhor performance, é a essência dele. Então 
por que a gente precisa fazer evento pra disputar dinheiro? Há vários 
eventos que fazem os dançarinos disputarem grana, mas o Hip Hop não é 
isso. A gente faz os eventos, na rua, seja qual for o lugar, mas sem dinheiro 
envolvido. O break é uma dança, é uma forma de você se criar, de estar 
junto dos amigos e confraternizar. Pra gente isso não pode ser tornar meio 
de vida. (Nego Love, Membro da PAP, 2013). 

No evento “Hip Hop come no Centro”, realizado pela PAP, entre 

apresentação de RAP, roda de rimas e a participação de DJs, houve a eliminatória 

para o “Battle For Life”25, evento realizado em Aracaju-SE. Mesmo entendendo das 

                                                           
25

 Competição de Break realizado anualmente na cidade de Aracaju-SE que conta com a participação 

de inúmeros jovens originários de várias cidades do nordeste. Atualmente esse evento é realizado 
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peculiaridades do evento em Aracaju, os membros do grupo não deixaram de 

participar do processo de seleção, como também a posse não entendeu que o 

evento tivesse um caráter de competição por dinheiro, na medida em que era uma 

etapa seletiva para um evento maior. Para a PAP essa articulação possibilitou uma 

forma de dar visibilidade à posse, no sentido que muitos breakers que não fazem 

parte da PAP puderam conhecer mais sobre os eventos que são organizados por 

eles. Os eventos possuem esse caráter dialógico, que nos parece essencial para o 

break, a busca por diversão, necessidade de expressar formas corporais, 

impressionar, socializar, interagir; e também uma forma de conseguir dentro das 

possibilidades comerciais, acessar os locais em que há uma possibilidade de se 

conseguir dinheiro.  

Em ambos os casos há uma dimensão identitária. Concordamos com 

Simões (2010, p. 201) quando afirma que “as competições parecem cumprir 

igualmente um papel social importante, reforçando o sentimento de identidade e 

pertença ao universo break”. Mas também compreendemos que há nos eventos da 

PAP o fortalecimento do sentimento de pertencimento ao Hip Hop, numa tentativa de 

não deslocar o break para um universo descolado do movimento, como sendo 

apenas uma dança e desvinculado de um universo de debate político. Entendemos 

que essa prática está relacionada a uma crítica desta posse em torno de eventos 

como o “Red Bull BC One” e outros. 

A MZS Crew e o Estilo Feminino Crew pertencentes à PAP participam de 

competições, mas segundo os integrantes das crews, a ideia da participação é rever 

pessoas e fortalecer a cena local, ou seja, representar Alagoas, no intuito de divulgar 

que no Estado também há break. Esse discurso é fundamental para entendermos o 

processo de identificação que se desenvolve entre seus membros. Primeiro, 

percebemos a necessidade dos eventos para esses atores, como um espaço que 

possibilita conhecimento e construção de redes; segundo, como um espaço 

estratégico, que busca dar visibilidade à organização e ao local de onde vêm. As 

percepções sobre as competições e os eventos de rua são próximas, apesar de 

entender que há como interpretar melhor a questão. A pesquisa de campo nos 

                                                                                                                                                                                     
embaixo da ponte conhecida como “Aracaju-Barra” no Bairro Industrial. Em 2014 o nome deste 

evento mudou para “Nordeste Me veste” e tem apoio de alguns grupos juvenis de Aracaju, como o a 

Posse Aliados Pelo Verso. 
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possibilitou participar do “Battle For Life” em Aracaju-SE e conseguimos observar 

algumas questões que também estão inseridas no contexto dos discursos dos 

membros da PAP. 

No primeiro momento percebemos que a maioria dos jovens e das jovens 

que participaram do evento não faz parte de Posses. Entretanto, são pertencentes 

às crews de break. Segundo, que há jurados que mobilizam uma determinada regra 

de performance, como também as competições se dividem em categorias. O que os 

membros da PAP divergem, em torno dessas questões, é que atualmente os jovens 

participam das crews como uma equipe de competição, ou seja, não discutem 

politicamente o movimento Hip Hop; segundo, que as competições ao criarem regras 

padronizam os movimentos dos dançarinos, limitando a liberdade dos 

praticantes/competidores. Dessa maneira, entendemos que a PAP busca, a partir do 

discurso, disputar o interesse dos jovens pelo Hip Hop de forma que as questões 

políticas sejam articuladas aos interesses pelas performances artísticas. Há em 

torno dessas tensões um imaginário fixado nos discursos e práticas da PAP, que 

entende o Hip Hop como algo livre, sem dono, mas que tensionado acaba se 

tornando homogêneo. Certamente concordamos com essa perspectiva, na medida 

em que o processo de globalização e potencialização de mercado criam algo nesse 

sentido, produzindo um cenário de retirada do Hip Hop da rua para expolo num 

espaço privado ou comercial, como galerias e hipermercados. Simões (2010, p. 202) 

faz a seguinte reflexão: 

No essencial, o breakdance corporiza as mesmas tensões do que as outras 
vertentes do Hip Hop. Por um lado, a fidelidade ao que tem sido definido 
como as suas origens místicas, ligadas à rua, enquanto contexto por 
excelência de autenticidade, por outro lado, a apropriação oficial destas 
práticas através da realização de campeonatos, inserindo-os em circuitos 
profissionais e comerciais que, apesar de serem bem recebidos pelos 
praticantes e até almejados por muitos, não deixam de se afastar da lógica 
que presidiu às primeiras expressões do breakdance. 

A Posse Atitude Periférica busca nesse sentido uma “fidelidade” às origens 

do Hip Hop, algo próximo do que podemos intitular de “underground”, ou seja, estar 

fora dos padrões culturais comerciais, buscando organizar elementos objetivos que 

promovam discursos contra hegemônicos, próximo do que Gramsci (apud HALL, 

2013, p. 377) chama de guerra de posição. A estratégia de visibilidade da cultura 

apontada pela PAP é justamente a tentativa de “sobrevivência” diante de uma 
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complexa questão identitária posta em xeque pelas dinâmicas sociais 

contemporâneas e que, em certa medida, está presente no universo 

multidimensional do Hip Hop. A compreensão dessas dimensões pelos membros da 

posse possibilitou imaginar um cenário desfavorável à cultura de rua, em que a 

solução estaria justamente em fortalecer, mesmo que de forma pontual e específica, 

os símbolos da origem do Hip Hop. 

A prática do Break em sinais de trânsito, desenvolvida pelos integrantes da 

PAP é uma forma de expor seus estilos de vida, pondo em prática uma forma de 

ganhar a vida e dar visibilidade à cultura Hip Hop, “sem ter vergonha”, como enfatiza 

a B’Girl Maria. Mesmo como opção de ganhar dinheiro para viajar, ou poder comprar 

algo necessário no cotidiano, os jovens da PAP disponibilizam recursos, 

principalmente tempo, para buscar cada vez mais, difundir o que denominam de “a 

raiz” do Hip Hop, as práticas da rua.  

Outra questão importante que observamos em torno da PAP é a sua 

campanha anti-drogas. Segundo seus membros, desde sua fundação, em meados 

de 1994, a posse atua de forma objetiva contra as drogas. Durante seus anos de 

existência, os eventos organizados pela posse combateram o uso de drogas no 

ambiente das festas, reuniões, etc. A frase que marcou suas campanhas foi: 

“periferia sem drogas, é periferia menos violenta”. O invólucro dessa campanha é 

justamente a realidade exposta no cotidiano dos bairros periféricos da cidade, que 

por anos vem sendo vítima de altos índices de criminalidade associados também ao 

tráfico.  

(...) Nos eventos não podem ser usado drogas, nenhuma. Quem quiser 
pode fazer uso em outro lugar, sem problemas. Lógico que a maioria dos 
nossos eventos são realizados na rua, por isso, não tem como a gente ter 
controle. Mas a gente faz campanha. E em nossos eventos, quem faz 
apologia à droga nas músicas, como também a torcidas organizadas, não 
cantam. A gente não chama porque não compactuamos com essas 
atitudes, não é uma questão de moral, ou religião, é uma questão que 
envolve a destruição dos jovens da periferia. Se eles usam droga, não se 
mobilizam e este é o papel do Hip Hop que a gente faz, afastar as drogas 
dos jovens. (Zazo, membro da PAP, 2013).  

Mas não é uma questão totalmente convergente entre membros da PAP que 

recentemente integraram a posse. Entendemos que no grupo há um universo de 

micro disputas de poder ou de negociação entre os membros em torno dessas 
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questões. O uso, como algo individual, é tido como um respeito à opção dos 

membros, mas o coletivo permanece defendendo o não uso. Por exemplo, no evento 

“Hip Hop Come no Centro”, realizado em local fechado, identificamos a ênfase à 

proibição do uso de drogas no ambiente, sendo que os usuários deveriam fazer uso 

fora do espaço do evento. Entendemos que essa campanha contra as drogas 

também é uma forma de visibilidade positivada, tentando criar a partir dos discursos 

e práticas a quebra de estereótipos geralmente construídos em relação aos jovens 

de periferia e os que praticam a cultura Hip Hop. 

3.2 Posse Guerreiros Quilombolas e a Visibilidade do Movimento 

A posse Guerreiros Quilombolas, fundada no ano de 2004, tem um papel 

fundamental no processo de visibilidade e busca por reconhecimento do Hip Hop no 

cenário cultural de Alagoas, especialmente em Maceió. O surgimento da posse teve 

início a partir das divergências dos seus integrantes, em relação às ideias da Posse 

Atitude Periférica, principalmente, no que se refere à busca por reconhecimento em 

outros cenários, articulada com a ideia de que o Hip Hop deveria ocupar novos 

espaços e “falar outras línguas”. Nesse sentido, os membros desta posse adotaram 

algumas maneiras discursivas de adaptar os signos do Hip Hop a diversas facetas 

culturais e também de articulação política com o objetivo de inserir a cultura em 

múltiplos cenários. Dessa forma, entendemos que esse grupo construiu uma nova 

forma de pensar o movimento em Maceió, que possibilitou um novo modo de 

imaginar o Hip Hop, ligando-o não apenas há uma dimensão de periferia, mas 

transgredindo linguagens e espaços de atuação. 

Os jovens que compartilham da cultura Hip Hop, transformam-no em um 

instrumento de comunicação de pensamentos, principalmente em torno da 

identidade, como também, a partir disso, produzem elementos que podem manter 

determinados status e também transgredi-los. É nesse sentido que Bhabha (2013) 

nos ajuda a pensar esse movimento, quando entende que a “tradução” é a natureza 

performática da comunicação cultural. Utilizar o pensamento de Bhabha para 

analisar o posicionamento da posse Guerreiros Quilombolas, nos parece desafiador, 

no entanto vemos como uma questão experimental tentar articular as demandas 

teóricas desse autor a algumas práticas relacionadas ao Hip Hop, justamente por 
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esse movimento cultural ser essencialmente diaspórico. A PGQ construiu um cenário 

interessante para análise e acreditamos que é de fundamental importância 

avançarmos nessa reflexão.  

Nenhum grupo de Hip Hop tinha ido na Fundação de Ação Cultural de 
Maceió, ou na Secretária do Estado de Cultural falar de projetos de Hip 
Hop. Eles nem sabiam o que era aquilo. A gente foi lá se apresentou, 
mostrou o que a gente já fazia, e começamos a visitar mais vezes os caras, 
até que conseguimos participar da caravana cultural. A gente viajou um 
monte de cidade, levando o Hip Hop. A gente saiu de Maceió, e a secretaria 
pagava pra gente fazer as paradas. Não foi fácil, foi muita conversa, e muita 
insistência, se não fosse a gente muita gente tava até hoje sem saber o que 
é Hip Hop nos interior do estado. A gente teve que ceder algumas vezes, 
mudar o discurso, mas depois que a gente tava dentro do circuito deles, já 
era! (MC Sulista, membro da posse Guerreiros Quilombolas, 2013). 

O que observamos em torno das práticas da PGQ é justamente o argumento 

sobre a necessidade de estar dentro de “um circuito” 26, que possibilite o 

desenvolvimento de práticas e linguagens, que antes, não era permitido nestes 

espaços sociais. A busca por reconhecimento de uma prática e, não apenas de uma 

cultura é mobilizada justamente pela “rasura” (BHABHA, 2013) do universo a qual a 

Posse pertence. Não há apenas a disputa pelo erário, mas pela posição. Se 

anteriormente nenhum grupo de Hip Hop tinha acesso naquele espaço social, a 

PGQ teve e são nessas circunstâncias que os significados serão translocados. 

Negociar os espaços, os símbolos e as linguagens são sem dúvida parte das ações 

dessa organização, e não só com o governo, mas também com outras instituições, 

como empresas privadas e do Sistema “S”, especificamente, o SESC e SESI. 

A partir do momento que a PGQ se propõe a negociar com instituições 

públicas e privadas entendemos que essas inserções nos espaços criam 

possibilidades de moldar determinados estímulos de poder. O discurso em torno do 

objetivo é presente nas diversas fases das entrevistas com os membros da posse, 

como também presente nos documentos disponibilizados para a pesquisa. Em 

relação ao material disponível para este trabalho nossa atenção se foca em um 

evento em comemoração ao “7 de setembro”. Em meio ao desfile militar há a 

participação da posse, com Rap e Grafite, que no nosso entendimento, significa 

atuar a partir dos fragmentos de uma disputa por espaço na luta do perde e ganha. 

                                                           
26

  Por “circuito”, entendemos os espaços de financiamento de práticas culturais construídos pelos 
órgãos do governo ou instituições privadas. 
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É o que Bhabha (2013, p. 237) trata como sendo uma narrativa performática que 

pretende estar imersa no contexto da construção dos sujeitos. Entendemos nesse 

caso específico que o Hip Hop produzido pela PGQ tenta “rasurar” o cenário 

comemorativo do evento, incluindo uma presença distinta da norma, do espaço de 

visibilidade em meio as disputas de ressignificação do evento. 

Entendemos que o “circuito” no qual a posse Guerreiros Quilombolas tenta 

se inserir cotidianamente é um campo que passa por modificações de sentidos 

constantemente, ou seja, depende do perfil dos sujeitos que estão presentes nas 

pastas dos órgãos governamentais e das instituições privadas. O interesse em 

acessar esse “circuito” cultural surgiu na medida em que o movimento encontrou 

uma fissura nestes espaços para que pudessem disputá-los. É nesse cenário, de 

uma política que se considera multiculturalista, que a PGQ atuou e atua. Para HALL 

(2013, p. 58) “o multiculturalismo liberal busca integrar os diferentes grupos culturais 

o mais rápido possível, tolerando certas práticas culturais particularistas apenas no 

domínio privado”. Pensamos que os espaços construídos para as práticas 

relacionadas ao Hip Hop esboçadas por essas instituições possuem tais 

características. No entanto, como já enfatizamos, elas são cotidianamente 

disputadas.  

Remetemos-nos a Certeau (2009) para ilustrar melhor a tática do grupo 

nesse cenário, primeiro definindo que a questão da rotinização é um pressuposto 

importante para o entendimento das práticas das posses e especificamente da PGQ. 

Justamente porque Certeau entende que o cotidiano é pensado a partir de rupturas 

e não apenas de regularidades normativamente esperadas. Nesse sentido, 

entendemos que essas oportunidades instituídas pelas secretarias são pensadas 

pela PGQ como um cotidiano que não apresenta uma regularidade ou uma 

rotinização, mas sim um lócus de potencialidades dinâmicas no campo das 

interações e das reflexões. É onde se localiza a ideia de tática, que para o autor se 

refere ao “golpe, por golpe”, ou seja, o entendimento de que o outro, com maior 

poder, pode ser vencido. O que é definido pelo autor como sendo um cálculo que 

não pode contar com um próprio, nem, portanto, com uma fronteira que distingue o 

outro como totalidade visível. 
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A reflexão em torno dessa questão nasce a partir do momento em que 

encontramos nos discursos dos sujeitos pertencentes à posse, o interesse de buscar 

espaços que possam representar o Hip Hop. Não é nosso interesse, buscar 

verdades, ou tentar criar teorias que expliquem as contradições do discurso. O que 

faremos é pensar como esse grupo se impõe diante do campo em que ele está 

interagindo e como se posiciona em relação ao Hip Hop. Entendemos que, como um 

grupo relativamente importante no cenário do Hip Hop em Maceió, a PGQ 

possibilitou a inserção de alguns grupos no contexto dos eventos que estavam 

participando. É interessante observarmos como as estratégias foram postas em 

prática e como o pensamento em torno da “correria” pelo Hip Hop tornou-se 

suficiente para abarcar um número significativo de jovens para se aproximarem da 

posse. O sentido dado ao termo “correria” é justamente a tentativa de promover 

diariamente o movimento ativo da posse, ou seja, desenvolver estratégias de 

visibilidade para o grupo, como também, manter a posse em evidência. 

A gente tava lá com a secretária e eles faziam eventos, ou então conheciam 
gente de outras instituições que queria colocar Hip Hop no meio. A gente 
era que fazia, nenhum grupo era conhecido. Então, o que a gente fazia, 
acertava as coisas com quem tava organizando, fechava a questão cachê 
para os meninos do break e do Rap, e víamos a conta do grafite e pronto. A 
gente meio que terceirizava a parada, a gente fechava os eventos e 
convidava a galera pra participar, no final, repassava o dinheiro pros 

meninos. (Kaka, Membro da PGQ, 2013). 

Percebemos as mudanças em torno das práticas. Há um contexto de 

negociação cultural nesse sentido. É um deslocamento do pensamento em torno do 

entendimento sobre o Hip Hop. A Posse Atitude Periférica não demonstra registro de 

práticas nesse sentido, mas conseguimos identificar na CIA Hip Hop, a experiência 

já praticada e sem dúvida absorvida por esta. As experiências anteriores não 

observaram a aproximação do mercado ao Hip Hop, se o fizeram, tiveram um 

sentimento de negatividade ao fenômeno, também não observaram as políticas 

multiculturalistas desenvolvidas em Alagoas, principalmente em torno da valorização 

da cultura afro-brasileira. Mesmo assim, entendemos que tais performances 

institucionais passam por elementos de simulação. O que podemos afirmar é que a 

PGQ pôde, a partir dessa perspectiva, estimular novas práticas e se incluir na 

disputa em torno da visibilidade e dos recursos econômicos do cenário cultural. 
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3.3 Associação do Coletivo Companhia Hip Hop de Alagoas: Espaços de 

Visibilidade e Busca por Reconhecimento 

A posse Cia Hip Hop surgiu a partir da separação de alguns membros da 

PAP e PGQ. A criação desta posse ocorreu articulada à realização de um evento, o 

Abril Pró Hip Hop. A primeira edição desse evento é o marco que funda a posse, 

numa tentativa de estabelecer um vínculo com o bairro, mas principalmente como 

um elemento de visibilidade. O que nos chama a atenção em torno desta posse são 

as diversas dimensões estabelecidas por ela, para além deste evento específico. A 

Cia Hip Hop pode ser entendida como um grupo que se caracteriza por possuir, 

entre outras ideias, uma perspectiva de administrativa sobre elementos da cultura 

Hip Hop. Afirmamos, dessa forma, que identificamos aspectos formais e informais 

durante as atividades de campo, especificamente nos espaços em que a Cia Hip 

Hop esteve presente. Desta maneira, o principal objetivo deste grupo gira em torno 

da necessidade de produzir e ocupar espaços de visibilidades. 

Compreendemos que o Abril Pró Hip Hop é a principal marca da Cia Hip 

Hop. É a partir da organização deste evento que foi possível, para o grupo emanar 

prestigio. Seja na busca por patrocínio ou na busca por espaços de divulgação, o 

grupo tem como objetivo possibilitar ganhos para o grupo, mas também para a 

cultura Hip Hop. A cultura Hip Hop está presente em alguns espaços como uma 

forma de simular um universo de interação e representação da periferia. Por que 

apostamos em tal afirmação? Ao analisar os eventos cinco e seis do Abril Pró Hip 

Hop, realizados respectivamente em 2012 e 2013, observamos uma forte presença 

de elementos publicitários. A busca por mostrar a marca, em canais de TV e jornais, 

mostrando a posse como administradora de eventos, foi interessante. Os elementos 

do Hip Hop, no discurso com relação ao evento, ficaram próximos de uma ideia de 

simulacro. Por entender que os sujeitos que pertencem a Cia Hip Hop estão em 

diálogo permanente com a cultura Hip Hop e os processos de visibilidade, 

afirmamos que há um processo complexo em torno da identificação do evento com a 

periferia. Em um momento, há essa aproximação, noutro, algum distanciamento. 

Acreditamos que o movimento de indefinição também é uma estratégia criada pelo 

grupo para agregar outras linguagens, menos estigmatizadas sobre o Hip Hop. 
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Durante a pesquisa, especificamente na aplicação de entrevistas, é notório o 

discurso entre os membros das três posses sobre o número reduzido de eventos de 

Hip Hop em Alagoas. O Abril Pró Hip Hop tornou-se um evento esperado pelos 

jovens que compartilham da cultura Hip Hop e transformou-se num espaço de 

visibilidade para grupos de RAP e MCs. Sendo assim, tornou-se também, o maior 

evento anual de Hip Hop em Alagoas. A pesquisa de campo nos possibilitou, 

corroborar tal afirmação, já que durante dois anos não houve evento com maior 

público e maior diversidade em Maceió. O caráter dado ao evento, no processo de 

divulgação, mostra duas facetas importantes, a primeira como um espaço de 

representação em torno do Hip Hop e a segunda como um ambiente de consumo 

em relação à cultura.  

É um espaço em que as imagens, o cenário do Hip Hop estão postos. A Cia 

Hip Hop criou mecanismos de escolha e seleção de grupos ou indivíduos que 

podem se apresentar no evento, como também, de pessoas que queriam propor 

alguma oficina ou palestra. Esses critérios foram criados a partir da perspectiva de 

produção, como também, de grupos que tenham proximidades políticas com a 

organização. 

O Abril Pró Hip Hop tornou-se então um evento que apresenta múltiplas 

dimensões: pode representar um espaço de poder ou um ambiente de 

fortalecimento de identidades, mas principalmente, pode ser um instrumento de 

visibilidade da cultura Hip Hop, no que diz respeito às posses. A imagem produzida 

nesse evento, e os discursos utilizados, são elementos importantes para que 

possamos afirmar que esse tipo de evento é um espaço também político. A 

propaganda do evento é tida pelos seus membros como algo fundamental para o 

crescimento da posse que o organiza. Durante a semana do 5º e 6º Abril Pró Hip 

Hop, contabilizamos quatro matérias jornalísticas na TV, noticiando o evento. 

Arquivos de outros anos evidenciam que em todas as edições houve mobilizações 

em torno da propaganda em jornais escritos e TV, mas também em redes sociais, e 

em espaços virtuais de compartilhamento de vídeos como o YouTube. A citação 

abaixo é uma parte do texto falado numa reportagem sobre o evento: 

Apresentadora: “Grupos trazem o universo da cultura Hip Hop para Maceió. 
Quem gosta da cultura Hip Hop, ou tem curiosidade de conhecer sobre esse 
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universo não pode perder um evento que começa daqui a pouco na capital”. 
(Matéria TV – 27 de abril de 2013) 

O que chama a atenção na fala acima, é a noção de exotismo para o evento. 

O discurso apresenta o Hip Hop como algo de fora, incomum na cidade. É evidente 

a dimensão simbólica no discurso, justamente pela pouca visibilidade do Hip Hop em 

Maceió, que o torna uma expressão à margem. E entendemos que são justamente 

esses momentos que põe a cultura Hip Hop no centro das atenções. A busca por 

expressões de visibilidade, a criação de espaços que impulsionem a divulgação da 

cultura, tornam esse cenário rico em interpretações. A ideia de “curiosidade” expõe 

um imaginário que é mostrado na reportagem ao vivo no local do evento, traduzido 

em break, com jovens realizando movimentos performáticos e o grafite, mostrando 

painéis grafitados que aparecem na reportagem expostos à visitação. Entendemos 

que o cenário construído também reproduz um sentido lúdico do evento, em que 

podem participar um público diverso, mas mostrado como algo especificamente 

juvenil. 

É importante compreender que o “universo do Hip Hop” é formado, como 

destaca Simões (2010), por um nível de consumo e um nível de produção, e que 

esses níveis são distintos. O autor afirma que esses níveis se distinguem justamente 

porque são papéis diferenciados. A Cia Hip Hop, como produtora do evento, propõe 

um cenário destinado a consumidores, mas também constrói o espaço para quem 

produz o Hip Hop. Simões (2010, p. 92) afirma que: 

Em sentido mais geral, contudo, a anterior distinção pode ser contestada 
por duas razões essenciais: por um lado, porque os produtores da cultura 
Hip hop, são também seus consumidores e esse consumo desempenha um 
papel importante na própria prática; por outro lado, porque qualquer prática 
de consumo se encontra sujeita à apropriação por parte da audiência, 
transformando o consumidor num produtor do próprio conteúdo. 

Entendemos que o Abril Pró Hip Hop é também um espaço de memória. A 

pesquisa de campo nos permitiu ouvir relatos sobre a história do movimento Hip Hop 

em Alagoas, como também, nos debates e rodas de conversas realizadas durante o 

evento. É também um contexto simbólico, de encontros e reencontros, de 

construção de redes de sociabilidades. Apresenta uma reprodução coletiva em torno 

dos significados do Hip Hop, como também contextualiza um sentimento de 

individualidade. Ou seja, é um evento que representa inúmeras dimensões. Os 
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eventos realizados em 2012 e 2013 tiveram em comum não apenas a intensidade da 

propaganda, mas também a característica das “atrações”. Em 2012, a Cia Hip Hop 

apostou, por meio de uma grande mobilização de recursos através da sua rede, 

apresentar no evento o Rapper “Mano Reco”, um dos principais MCs do Brasil, ex-

integrante do “Grupo Detentos do Rap” 27, de São Paulo. Em 2013, a presença no 

evento foi do grafiteiro Bruno Zagri, do Rio de Janeiro. Os sujeitos pertencentes à 

Cia Hip Hop consideram esses últimos eventos os mais bem organizados e os que 

mais deram visibilidade à posse. 

A ideia de criar a Posse foi de organizar o movimento e fazer projetos 
voltados para o Hip Hop. E também conquistar algumas coisas, que a gente 
sonha em conquistar, como um som por exemplo. Também um espaço bom 
de gravar, não só nosso, mas pra todo mundo que chegar junto. Gerar um 
espaço que a galera venha conhecer, venha aprender. A gente tenta buscar 
isso se articulando, a gente não tem acesso a altos escalões do Estado, a 
gente faz as coisas com a cara e a coragem. A gente concorre em editais. 
Mas a gente tem ajuda da Secretaria de Cultura do Estado pra fazer o Abril 
Pró Hip Hop, e também a gente corre atrás de outros patrocínios no bairro. 
A gente começou a ter apoio mesmo a partir do 3º Abril Pró Hip Hop, que a 
CUT ajudou. Mas na secretaria a ajuda veio depois que a gente começou a 
frequentar lá, pra tentar financiar o evento. De tanto ir lá e dialogar com 
algumas pessoas, a gente entrou no circuito deles, a Guerreiros já 
participava e a gente começou a participar também, inclusive participando 
de Caravanas Culturais também. (DJ ASB, membro da Cia Hip Hop, 2013).  

A citação acima é um importante relato sobre a trajetória construída pelos 

membros da Cia Hip Hop e as dinâmicas da “correria” desenvolvida por este grupo. 

Consideramos estas “correrias” como sendo uma busca por espaços de disputas e 

uma estratégia de promover o reconhecimento da posse. A Fundação Municipal de 

Ação Cultural e a Secretária Estadual de Cultura do Estado de Alagoas, a partir da 

inserção da posse Guerreiros Quilombolas, tornaram-se lugares estratégicos não só 

para as posses, mas também para alguns produtores culturais que atuam no Hip 

Hop. As demandas de apoio a alguns eventos de Hip Hop tornaram-se cada vez 

maiores, como também a inserção das posses, principalmente da PGQ e da Cia Hip 

Hop. Nossa reflexão em torno dessa questão é justamente a percepção que Stuart 

Hall nos possibilita, quando se pergunta: Que “negro” é esse na cultura negra? 

Dentro da cultura, a marginalidade, embora permaneça periférica em 
relação ao mainstream, nunca foi um espaço tão produtivo quanto é agora, 
e isso não é simplesmente uma abertura, dentro dos espaços dominantes, à 

                                                           
27

  Detentos do RAP – grupo formado em 1998 por quatro presos da casa de detenção em São 
Paulo. O rapper Mano Reco deixou o grupo e voltou-se à carreira solo cantando RAP Gospel. 
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ocupação dos de fora. É também resultado de políticas culturais da 
diferença, de lutas em torno da diferença, da produção de novas 
identidades e do aparecimento de novos sujeitos no cenário político e 
cultural. (HALL, 2013, p. 376) 

A partir da inserção das posses, o cenário de disputa por recursos em 

Maceió tornou-se maior, e a CIA Hip Hop atualmente vem ganhando espaço. Não 

apenas nos órgãos dos governos, mas também em outros espaços que possam, 

segundo a visão do grupo, produzir cenários de visibilidades. Entendemos que esse 

contexto é possibilitado por alguns governos e que abarca as fronteiras da cultura e 

da produção cultural dando-lhe uma ideia de domínio sobre ela, que impossibilita 

muitas vezes a vitória do “fraco”. Interpretamos que a posse, a qual estamos nos 

referindo, não diferencia ou não necessariamente busca entender os sentidos dados 

a determinados espaços que são produzidos. A principal pauta do grupo, no nosso 

entender, é a busca por visibilidade e reconhecimento. Por que insistimos em 

enfatizar essa questão? Quando estávamos buscando mostrar as dinâmicas da PAP 

ficou clara a relação das suas práticas com algo que representasse a “raiz” do Hip 

Hop, ou a algo que determinasse uma identidade “enraizada das ruas”. É nesse 

sentido que dizemos que há muito mais do que uma questão de identidade, quando 

pensamos na CIA Hip Hop, há na verdade uma dimensão fragmentária do 

significado do Hip Hop. 

Souza Filho e Marcon (2012, p. 4) em seus estudos sobre o Hip Hop 

praticado por algumas posses na cidade de Aracaju/SE apresentam algumas 

dimensões sobre as práticas das posses em busca de reconhecimento e visibilidade. 

Segundo os autores, os jovens ligados a uma posse se aproximam estrategicamente 

de escolas, de organizações não governamentais, de movimentos sociais e de 

partidos políticos, procurando não apenas a ampliação de suas possibilidades de 

atuação e novos recursos de ativação política, mas também “o reconhecimento e a 

legitimidade pública de suas ações”. É uma estratégia importante para que 

possamos comparar, em nossa pesquisa, as similaridades com o trabalho dos 

autores acima. 

O hip-hop, como qualquer outra expressão cultural associada aos estilos de 
vidas, pode ou não ter entre seus praticantes ligações com movimentos 
sociais e com a política partidária, apesar de ser recorrente em suas formas 
de expressão artística a contestação à ordem social. De algum modo, a 
posse torna-se o meio pelo qual se organizam as redes de contato, se 
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fortalecem as ideias de “movimento” e de “cultura” hip-hop, possibilitam-se a 
realização de atividades artísticas e se estabelecem canais de comunicação 
e prestígio junto à sociedade e ao poder público (SOUZA FILHO & 
MARCON, 2012, pp. 18-19). 

Nossa pesquisa de campo com a Cia Hip Hop constatou que há uma busca 

incessante dos seus membros em ocupar diversos espaços como, por exemplo, a 

universidade (UFAL), eventos de outros agrupamentos culturais, jornais, TV, mas 

principalmente, a Internet (com o Blog da posse e a página do Facebook) e locais 

que possibilitem “credenciá-los” a disputar projetos sociais. O Abril Pró Hip Hop é um 

instrumento de visibilidade da posse, e também, algo que deixa o grupo com “um pé” 

no bairro onde surgiu, o Village Campestre. No entanto, não há uma ligação fixa ao 

bairro. O grupo projeta aumentar o leque e suas possibilidades de ações e objetiva 

que ao fim tenham disponíveis novos espaços e oportunidades.   

(...) A gente ia montar a Associação no interior, depois a gente conheceu 
uma amiga nossa que deu um toque sobre o Benedito Bentes. Ela tinha nos 
dito que o Benedito era bom porque tinha mais projetos sociais do governo, 
porque morria muita gente, e em outros lugares não, e seria melhor criar a 
Associação lá. A gente ficou um tempo no Benedito, pra ver se pegava 
projeto, mas não pegou, e a gente vê que foi um erro, e a gente perdeu um 
pouco da nossa identidade com o Village Campestre. (DJ ASB, membro da 
Cia Hip Hop). 

O depoimento acima demonstra uma dimensão estratégica e de um tipo de 

leitura que a Cia Hip Hop faz sobre a realidade social em que estão inseridos os 

agrupamentos culturais de Maceió. Há esta possibilidade, é verdade, pelo número 

significativo de projetos aprovados pelo “Programa Território de Paz”, que 

disponibilizou recursos financeiros para potencializar e desenvolver atividades 

culturais no Complexo Benedito Bentes. O entendimento de que a realidade 

degradante do bairro possibilitaria oportunidade de projetos e a concorrência em 

torno de recursos é uma forma simplista de entender a questão. Acreditamos que há 

elementos mais complexos para entender esse fato. A Cia Hip Hop não busca 

apenas recursos, como já enfatizamos, busca também reconhecimento e espaços 

de visibilidade. Durante o período em que esteve presente no Benedito Bentes, esse 

agrupamento criou algumas redes e também conseguiu agregar ao grupo alguns 

jovens moradores deste bairro. A passagem pelo Complexo Benedito Bentes, em 

certo sentido, cumpriu com um dos objetivos do grupo: a visibilidade. 
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A visibilidade e o reconhecimento no cenário cultural trouxerem para a posse 

algumas oportunidades como a participação em festivais de música, em eventos 

organizados pelo SESC e SESI, como também debates em universidades públicas e 

privadas. Mas também criou um sentimento sobre a necessidade de comercializar 

produtos. Interessante pensar que a posse não é meramente um instrumento de 

produção de lazer. Mas, no caso da CIA Hip Hop, um espaço híbrido e fragmentado, 

que possibilita várias investidas na realidade social, justamente por dinamizar os 

significados dela. A ideia de produto, articulada à percepção sobre o consumo de 

artigos específicos de Hip Hop, fez com que a posse iniciasse a produção de 

camisas, em que uma “marca” pode ser vista e pela qual se pretende posteriormente 

financiar algumas atividades do movimento. O pensamento racionalizado em torno 

do econômico é uma das características da posse, justamente por entender que o 

seu caráter é produzir facetas consumíveis da cultura Hip Hop. 

(...) A gente tem as camisas pra vender. E isso é pra fortalecer o 
movimento, a cultura hip hop. Se a gente faz parte disso, e ver o movimento 
crescer, a nossa instituição também cresce. Se a gente tem uma marca de 
roupa ligada à instituição é justamente pra poder valorizar a cultura e 
também fortalecer o mercado da cultura Hip Hop. Se o cara usa a camisa, 
ele mostra pra um monte de gente a marca, e isso faz que a gente tenha 
condições de fazer mais coisas. (Geyson, Membro da Cia Hip Hop, 2013). 

Há outra dimensão em tal universo: a sobrevivência do grupo. Fundar uma 

organização social requer algumas responsabilidades, como pagar taxa de 

localização e contador, etc. Os jovens que pertencem à posse entendem o Hip Hop 

em várias dimensões, e seria um erro afirmar que o pensamento do grupo é 

dinamizado apenas por questões econômicas. A socialização, o lazer e as questões 

relacionadas ao reconhecimento público de sua atuação social e política são 

elementos fundamentais para o entendimento sobre esse tipo de grupamento 

juvenil. Acessar determinados espaços depende de algumas interpretações por 

parte dos membros da posse, e que expõe uma série de pontos de vista do grupo 

em relação a outros aspectos.  

(...) A gente percebeu que é difícil manter uma associação. Porque tem que 
pagar imposto. A gente tá com a corda no pescoço porque a gente não tem 
esse conhecimento que eu lhe falei. A gente tem uma ajuda e outra. 
Estamos no circuito dos eventos do governo e também buscando apoio pra 
fazer o 7º Abril Pró Hip Hop. A gente pode deixar de fazer várias coisas, 
menos o Abril, porque ele que dá a cara do nosso movimento todo ano. É 
por isso que a gente precisa do registro, porque se não, os órgão públicos 
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não passam a grana pra gente fazer evento e nem a gente recebe dinheiro 
pelo que a gente faz no circuito deles. (Geyson, membro da Cia Hip Hop, 
2013). 

(...) A gente participa de muitas coisas, e não precisa necessariamente ter 
dinheiro envolvido pra gente participar. A gente participou de evento de 
SESC, participou de debates na UFAL, um lance dos calouros. A gente não 
tem esse negócio não, se for uma galera que possa chegar junto, massa! 
Se não, a gente vai do mesmo jeito. Tipo, a gente não vai só pra um lugar 
se for ganhando dinheiro. Mas se for um evento que as pessoas paguem 
pra entrar, aí a gente vê a necessidade do cara que tá organizando passar 
uma grana pra gente. (MC Rafael, membro da Cia Hip Hop, 2013). 

Sabendo que os principais protagonistas desta posse foram membros das 

outras duas. Desta forma, é compreensível a relação com outras dimensões que 

cercam as ações do grupo. Parece-nos que o acúmulo de experiências e as diversas 

etapas que foram cumpridas pelos outros agrupamentos, ajudaram em tal 

entendimento e abriram algumas oportunidades. De qualquer modo, as dificuldades 

encontradas e a busca por inúmeras formas de “sobrevivência” nos remete a Hall 

(2013),  

(...) Reconheço que os espaços “conquistados” para a diferença são poucos 
e dispersos, e cuidadosamente policiados e regulados. Acredito que sejam 
limitados. Sei que eles são absurdamente subfinanciados, que existe 
sempre um preço de cooptação a ser pago quando o lado cortante da 
diferença e da transgressão perde o fio da espetacularização. Eu sei que o 
que substitui a invisibilidade é uma espécie de visibilidade cuidadosamente 
regulada e segregada (HALL, 2013, p. 377). 

As dinâmicas produzidas pela Cia Hip Hop no cotidiano, instrumentalizaram 

as práticas e os sentidos dados por ela em relação ao movimento Hip Hop. A 

questão da disputa por espaço e a construção de redes é presente nos argumentos, 

como também a tentativa de criar um cenário que permita acessar alguns lugares, 

adaptando uma linguagem ou símbolo do Hip Hop. Caracteriza-se, desta forma, uma 

tática interessante e inovadora. É possível entender tais dimensões, porque 

compreendemos a questão da identidade como fragmentada e espacialmente 

utilizada. Tal reflexão é importante para que possamos entender questões 

relacionadas às dimensões do poder que cotidianamente se apresentam nas 

análises sobre posses de Hip Hop. 
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CAPÍTULO 4 

AS DINÂMICAS ESPACIAIS DAS POSSES DE HIP HOP EM MACEIÓ. 

Entendemos que as posses de Hip Hop estão inseridas em um processo e 

um debate em torno da questão do uso do espaço. As inúmeras pesquisas que 

tivemos acesso apresentam perspectivas que dinamizam as ações das posses em 

localidades específicas, sempre denotando uma relação de identidade e significação 

com um lugar (TAVARES, 2012; SOUZA, 2011; OLIVEIRA, 2010). Em certo sentido, 

é comum a esses grupos sociais específicos efetivarem ações em um território 

específico, como um bairro e em locais constituídos como periferia. No entanto, 

nossa pesquisa busca, a partir deste capítulo, demonstrar que há nas posses 

diferentes produções de sentidos sobre o território. 

Chamamos a atenção para esse debate por evidenciar durante a pesquisa 

outra forma de pensar o sentido do termo “posse”. Os grupos: CIA Hip Hop e PGQ, 

buscam cotidianamente produzir elementos que indiquem essa diferenciação, 

demonstrando aspectos importantes que indicam um processo de mudança em 

torno dos alcances que este tipo de organização juvenil possui. Ambas, diferente da 

PAP, estão imersas em um universo de interação motivado por uma forma não 

tradicional de pensar um local de disputa, ou melhor, direcionam suas ações para 

espaços em que as mesmas não construíram, buscando no local do outro reproduzir 

seus símbolos e linguagens.  

Haesbaert (2007, p. 3) enfatiza que a dimensão relacionada a territorialidade 

se refere não apenas ao modo de dominação do lugar e o modo como as pessoas 

utilizam a terra, mas também como elas próprias se organizam no espaço e como 

elas dão significado ao lugar. Para Gonçalves (2014, pp. 108-109), os lugares não 

são dados a priori em um mundo exterior ao sujeito, e sim construídos em meio às 

interações sociais. A espacialidade, portanto, não deve ser restringida à 

territorialidade física. Para Certeau (2009, p. 185) “o espaço é um lugar praticado”. 

O espaço é um cruzamento de móveis. É de certo modo animado pelo 
conjunto dos movimentos que aí se desdobram. Espaço é o efeito produzido 
pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o 
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levam a funcionar em unidades polivalentes de programas conflituais ou de 
proximidade contratuais (CERTEAU, 2009, p. 184). 

Os grupos pesquisados apresentam diferentes dimensões em relação as 

suas atuações no cotidiano. Desta forma, as orientações analíticas citadas acima 

nos ajudam a compreender os sentidos dados pelas posses ao experimentarem 

vários territórios e reproduzirem seus signos em diferentes espaços e lugares. 

Pensando desta maneira, podemos encarar de forma mais clara as questões 

imbricadas sobre esses grupos que buscam, em suas ações, construir mecanismos 

de disputa e visibilidade, como também, aproximar-se de redes que possam 

acrescentar importância em suas trajetórias. 

Ao pensarmos sobre a atuação das posses de Hip Hop em Maceió, 

podemos compreender as dinâmicas que estão envolvidas no cenário de sociação 

que envolve os jovens participantes desses grupos. A trajetória das posses e de 

alguns dos seus membros, apresentada no segundo capítulo, é originada a partir do 

surgimento da Posse Atitude Periférica, localizada na “parte alta” da cidade de 

Maceió. Mas o que é a “parte alta” da cidade de Maceió? Entendemos a “parte alta” 

da cidade como um complexo de bairros que estão localizados na região periférica, 

distante do centro. Os mapas que anexamos ao texto28 nos ajudam a ter uma noção 

da posição geográfica desses bairros em relação à localização. 

Neste capítulo, apresentamos uma análise sobre a relação entre a 

localização das posses em Maceió e a questão do uso e da ocupação dos espaços 

públicos pelo Hip Hop, além das tensões e relações de poder aí implicadas. No 

mapa a seguir (vide Figuras 1 e 2) observamos a proximidade entre os bairros e as 

distâncias destes da área central e da orla marítima. O mapa é um artificio para 

indicar a localização dos grupos. A partir da localização pudemos entender quais as 

atuações destes grupos nestes bairros e compreender o processo de interação 

destes com os espaços e os lugares construídos pelos mesmos. Dar-nos a noção 

sobre a partir de quais lugares e cenários os sujeitos que compartilham da cultura 

Hip Hop elaboram seus discursos. 

                                                           
28

  Vide Figuras 1 e 2, páginas 76 e 85, respectivamente. 
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Nosso entendimento é que os discursos e as práticas dos jovens que estão 

imersos na cultura Hip Hop, especificamente no caso das posses que pesquisamos, 

são construídos a partir do lugar de onde falam. Esse entendimento é constatado 

pelos significados construídos em torno dos nomes das posses, que indicam o 

imaginário do que é “periférico”, “quilombola” e “coletivo”. Acreditamos que nossa 

pesquisa se aproximou de um debate muito íntimo neste imaginário, buscando 

compreender as construções de cada grupo em relação ao lugar que praticam suas 

ações. Entender essas organizações e suas ferramentas políticas, suas linguagens 

e suas noções sobre a periferia enriqueceu as interpretações de realizamos em 

nosso trabalho. 

Os significados produzidos por esses grupos em relação às práticas em 

torno do Hip Hop, são produzidos a partir de uma relação de afetividade destes com 

o lugar, ou seja, as comunidades de origem. O sentimento de pertença ao bairro, ou 

a comunidade é refletida nos discursos em outros espaços e lugares, como uma 

forma de elaborar fissuras. É uma estratégia clara destes grupos, que buscam 

aumentar seus universos de interação e alcance. Interpretamos que estes discursos 

evidenciam a busca pelo reconhecimento da comunidade, pelos de fora, como algo 

provido de história, de “coisas boas” e não apenas como um lugar de “negatividade”. 

As posses pesquisadas evidenciam que seus lugares já estão significados pelas 

suas linguagens e símbolos, mas que outros espaços da cidade e lugares 

específicos devem, também, receber esta carga simbólica. É neste sentido 

estratégico que esses grupos buscam subverter espaços e lugares, se expondo e 

buscando visibilidade em Maceió.    
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Figura 1. Mapa da “Parte Alta” de Maceió 

 

Fonte: Imagem retirada do WikiMapia. Disponível em: <http://wikimapia.org/1646029/pt/Macei%C3%B3>. Acesso em 05 Mar. 2014

http://wikimapia.org/1646029/pt/Macei%C3%B3


75 

 

As posses de Maceió, como já enfatizamos, procuram desenvolver a maioria 

das suas ações na “Parte Alta” da Cidade. Essa foi a primeira constatação durante a 

pesquisa. A Posse Atitude Periférica, por muitos anos, buscou articular suas 

atividades e redes nos conjuntos residenciais Cleto Marquez Luz, Dubeaux Leão e 

Santa Lúcia. A posse CIA Hip Hop procura realizar atividades a partir de interações 

com os moradores do Conjunto Village Campestre, também localizada na “parte 

alta” da cidade, e a Posse Guerreiros Quilombolas segue a mesma tendência 

buscando realizar suas ações no Complexo Benedito Bentes.  

Durante nossa pesquisa iniciada em março de 2012 e finalizada em março 

de 2014 percebemos uma mudança significativa na Posse Atitude Periférica, que 

deixou de atuar na “parte alta” para desenvolver suas atividades na Praça Santa 

Tereza, no bairro Vergel do Lago, “parte baixa da cidade”. Os lugares que esses 

grupos escolhem para a realização dos eventos têm um sentido e um propósito, que 

significa a demarcação de um espaço, entendendo-o como um lugar da posse ou 

um lugar do break ou do RAP, por exemplo. Semelhante ao sentido de lugar 

enfatizado por Arantes (2009, p. 18): 

Lugares são espaços apropriados pela ação humana. São realidades a um 
só tempo tangíveis e intangíveis, concretas e simbólicas, artefatos e 
sentidos resultantes da articulação entre sujeito (identidades pessoais e 
sociais), práticas (atividades cotidianas e rituais) e referências espaços-
temporais (memória e historia). 

As diversas formas de usar a cidade pelas posses indica a construção ou a 

reconstrução de uma identidade. O lugar é tido como algo que possui significados 

para seus membros e se torna uma base para as ações diante das complexidades 

do cotidiano. Sendo assim, as discussões em torno da espacialidade e do lugar nos 

remetem a algo importante na reflexão sobre os grupos juvenis em questão e nos 

fornecem informações suficientes para pensar as práticas dos grupos e os 

processos de construção de visibilidades. O espaço significado, como enfatiza 

Haesbaert (2007), é produzido e imaginado de acordo com as questões subjetivas 

dos sujeitos envolvidos no processo de significação. É o que Andrade (1994, p. 214) 

enfatiza quando entende a territorialidade como um espaço de participação, um 

lugar de sentimentos e um ambiente de sociabilidade. 
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A literatura que trata das posses enfatiza as interferências do espaço e do 

lugar no processo de sociabilidade desenvolvido a partir do Hip Hop. Os exemplos 

são inúmeros, e os mesmos são transformados em referências pelos jovens que 

buscam se reunir através deste tipo de organização. A significação dos espaços de 

encontro e de práticas pelos jovens demonstra aspectos importantes desta cultura, 

sobretudo discursos emitidos por esses atores em tais cenários. De 1994 a 2002 a 

Posse Atitude Periférica fez com que os bairros Cleto Marques Luz e Dubeaux Leão 

fossem identificados como lugares de referência quando se falava sobre Hip Hop em 

Maceió. Esses bairros “distantes” e de difícil mobilidade, mas próximos para os 

jovens que participavam da posse, construíram um significado social ao território. O 

deslocamento de alguns jovens do centro da cidade para a periferia, buscando uma 

determinada cultura, fortalecia o movimento e potencializava um canal de 

sociabilidade e de redes até hoje ativas. 

A partir da atuação da Posse Atitude Periférica na cidade surgiram várias 

manifestações de jovens envolvidos com Crews de B’Boys, grupos de RAP, além de 

outras posses. Também começaram a surgir programas de rádio que mantinham os 

jovens das comunidades vizinhas informados sobre os eventos culturais e atividades 

políticas desenvolvidas pela PAP. Naquele contexto, que aglomerava diversos 

indivíduos num bairro, buscando informações e lazer associados à música, a dança 

e ao grafite, se processou a significação do espaço como pertencente ao Hip Hop. 

O presente capítulo apresenta as dimensões de atuação das posses em 

torno dos espaços e como se processam as significações das posses em relação a 

esses. As posses que pesquisamos apresentam entendimentos semelhantes, mas 

também, em alguns momentos, diferentes em relação às estratégias de atuação em 

torno de demandas. Tais questões se refletem nos seus espaços de atuação, ou 

seja, são elementos fundamentais para compreendermos as dimensões práticas 

destes grupos. 
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4.1 A Posse Atitude Periférica e a Dimensão da Territorialidade 

A Posse Atitude Periférica surge em 1994; inicia suas atividades buscando, 

a partir de ações comunitárias, desenvolver práticas de lazer para os jovens do 

bairro a partir do Hip Hop. Para descrever um pouco sobre o início da posse 

utilizamos os depoimentos coletados nas entrevistas, como também os depoimentos 

gravados para a produção do documentário: “A Cultura Hip Hop Vive em Alagoas” 29, 

dirigido por um membro da Posse Atitude Periférica. A partir das entrevistas e da 

coleta de dados, tentamos identificar como se processou o sentimento de pertença 

deste grupo em torno dos bairros citados, e também, como se construiu o processo 

de mudança de localidade da posse para a Praça Santa Tereza, bairro do Vergel do 

Lago. 

Entendemos que o nome da posse, propõe um significado. Ou seja, há uma 

dimensão linguística articulada a uma dimensão afetiva e de reconhecimento em 

torno do local. Por estabelecer como local de suas ações a periferia da cidade, este 

grupo impõe nas suas relações a escolha por um tipo de linguagem e discurso. No 

entanto, a escolha pelo local não é algo aleatório, mas entendido como uma 

possibilidade inexorável. Por morar na periferia, os jovens consolidaram suas 

práticas políticas e culturais a partir do que conheciam e das experiências vividas em 

outros lugares. Ter uma “Atitude Periférica”, para esse grupo, é consolidar algumas 

práticas, como por exemplo: “respeitar o outro”, “não realizar consumo de drogas” e 

“não cometer ilícitos”. Desta forma, os atores sociais que estavam e estão 

envolvidos neste grupo, buscam de uma forma ou de outra, reproduzir esses 

discursos, que servem também para potencializar os sentimentos pelo lugar e pela 

cultura Hip Hop. 

A pesquisa nos possibilitou a compreensão sobre as formas e os conteúdos 

que dinamizaram a ideia de territorialidade desenvolvida por este grupo, como 

também nos orientou sobre os argumentos que nortearam o deslocamento das 

                                                           
29

  Documentário dirigido por Zazo, membro da Posse Atitude Periférica. Co-Produção Sérgio Santos. 
Documentário traça a trajetória do Hip Hop em Alagoas e destacam os conflitos e as perspectivas 
deste movimento político e cultural no estado. 
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ações da posse para outro bairro. A busca por significação do lugar como sendo do 

Hip Hop tornou-se um elemento importante para a PAP, sendo algo que lhe 

identificou. Esta marca tornou-se importante justamente por estes atores serem 

pioneiros no movimento Hip Hop organizado em Maceió. Sabemos que as práticas 

culturais relacionadas ao Hip Hop tiveram início na década de 1980, com o break, na 

“parte baixa” da cidade. Na “parte alta" inexistia, antes da PAP, movimento cultural 

dessa natureza. Desta forma, esta posse é a primeira que põe no cotidiano de um 

bairro periférico uma performance e um discurso do movimento Hip Hop em Maceió 

articulado à periferia. 

O Hip Hop tem uma grande proximidade com a periferia. Os poemas 

cantados e as artes desenhadas nas paredes, remetem-se muitas vezes a uma 

realidade de segregação. Como vimos, a gênese deste movimento cultural são os 

guetos nova-iorquinos, ou seja, territórios marcados por processos de segregação 

espacial e socioeconômica. No entanto, este movimento político e cultural também 

se desenvolveu em outros espaços que não possuem características 

segregacionistas, ou seja, caracteriza-se como uma cultura existente em múltiplos 

espaços, inclusive espaços virtuais. As ações mobilizadas pela PAP se baseiam, 

como já enfatizamos, a partir de um processo de significação do espaço, 

possibilitando uma solidez em torno do lugar em que produzem suas ações. As 

festas black’s, as reuniões aos domingos e os eventos de rua marcam as estratégias 

de significação do lugar. Estes eventos potencializam os processos de sociabilidade 

entre os jovens de dentro (moradores do bairro) com os de fora (moradores de 

outros locais). Desta forma, entendemos que há um sentimento de territorialidade 

em que os símbolos que mobilizam os jovens através do Hip Hop são estratégias da 

posse para significar espaço. 

O movimento era mais orgânico do que é hoje, a união do pessoal era 
maior, não tinha essa coisa de rivalidade de guerra entre egos não. O 
pessoal via a festa como o único espaço que os jovens da periferia, 
pelo menos daquela região, e outras pessoas de outras regiões que 
iam pra lá, o pessoal via aquele espaço de poder se confraternizar, de 
poder trocar ideia, poder cantar um som novo e de poder dançar [grifo 
meu]. A PAP era o núcleo central do Hip Hop em Maceió, não só em 
Maceió, em Alagoas. (MC Zazo, membro da PAP, 2013).  
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A fala do MC Zazo, membro da PAP, expõe a importância da posse naquele 

momento, enfatizando o destaque do grupo no cenário cultural de Maceió. Foi a 

partir da PAP que se iniciou o processo de conhecimento de alguns jovens em 

relação à cultura Hip Hop. Os eventos desenvolvidos por estes atores marcaram o 

cenário deste movimento até os dias atuais. Durante a pesquisa, os entrevistados 

sempre se referem aos bairros Cleto Marques Luz e Dubeaux Leão, como sendo o 

início do movimento em Maceió. As reuniões realizadas em escolas do bairro, em 

associações de moradores, ou em lugares cedidos pela comunidade; as festas 

realizadas nas ruas, nas praças ou nas escolas, foram os canais que estabeleceram 

o desenvolvimento da posse e sua relação simbólica com o bairro. 

Em 1999, a TV Gazeta de Alagoas veiculou uma reportagem que tinha como 

foco o Hip Hop de Alagoas. A reportagem tratava dos encontros realizados pela 

Posse Atitude Periférica no bairro Cleto Marques Luz, mesmo tendo como descrição 

na reportagem a indicação do local como sendo Cidade Universitária. A reportagem 

faz parte dos arquivos da PAP e mostra pelo menos 40 jovens reunidos em uma 

academia praticando break e musicalmente envolvidos pelo som produzido pelo DJ 

Paulo. O sentimento de pertencimento ao lugar, a ideia de fazer o “movimento 

acontecer” no local, apontados na reportagem, nos faz pensar sobre a importância 

destes momentos para o “lazer do fim de semana”, ou seja, “o domingo é o único dia 

em que esses jovens podem se reunir” 30. Mas também uma dimensão política em 

que os atores envolvidos na reportagem demonstram indignação à realidade vivida 

na periferia.  

A periferia é um lugar habitado por pessoas que vivem um cotidiano não 

apenas do trabalho e da desestruturação do bairro, mas também de imaginários 

culturais. E a PAP fez disto um modo de orientar suas práticas, elaborando 

perspectivas culturais e políticas em torno do espaço. É neste sentido que esta 

posse continuou desenvolvendo suas atividades, buscando sempre significar um 

espaço e configurar suas ações no mesmo. Durante o período da pesquisa (2012-

2013), a Posse Atitude Periférica passou a se reunir no bairro Vergel do Lago e este 

                                                           
30

  Reportagem retirada do documentário “A cultura Hip Hop vive em Alagoas” produzido por Zazo, 
membro da Posse Atitude Periférica. Reportagem vinculada em Setembro de 1999, no Jornal da 
TV Gazeta de Alagoas. 
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processo de deslocamento e reconstrução possibilitou a junção com outro local, a 

Praça Santa Tereza, lugar definido por práticas de eventos de Hip Hop e outras 

culturas juvenis. Sobre esta mudança a B’Girl Maria relata o seguinte: 

Eu não vejo problemas na mudança, a gente ficou muito tempo aqui em 
cima, surgiram outras posses, houve a divisão. Quando o Paulo estava aqui 
a galera daqui de cima participava mais, mesmo assim depois de um tempo, 
não era tanta gente, depois que ele foi embora a galera não participava 
mesmo. A gente ficou um pouco parada sem realizar eventos, mas agora 
estamos juntando mais gente lá de baixo, então eu não me importo de sair 
do Benedito Bentes e ir pra Praça Santa Tereza. Pra mim é um prazer. Até 
porque tem mais gente de lá do que daqui. (B’Girl Maria, membro da PAP, 
2013). 

A Praça Santa Tereza, possui um histórico de atividades relacionadas ao Hip 

Hop. É o lugar em que a Crew de B’Boys MZS se reúne para os encontros e treinos 

de break. É também o local onde o Blog Hip Hop Alagoano31, que tem como seu 

administrador um membro da PAP, realizou e realiza a maioria dos seus eventos. Ao 

ganhar o Prêmio Hip Hop de 2010, edição Preto Ghóez, seus administradores 

usaram a praça para desenvolver todos os eventos de Hip Hop previstos no projeto, 

entre os anos de 2011 e 2012. A partir destas atividades e articulações com a Crew 

MZSA, a Praça Santa Tereza tornou-se o novo ponto de encontro das reuniões e 

eventos da PAP. A partir de então, observando as diversas atividades realizadas 

pela PAP percebemos que a ideia de lugar, marcado pela cultura e codificado pelos 

sujeitos que participam dela, não mudaram. Entendemos que esses sujeitos 

entendem como fundamental esta dimensão da identidade com o local.  

Há nesse bojo a questão simbólica do lugar, a praça tornou-se um lócus da 

cultura Hip Hop e os participantes do grupo tomaram o lugar como seu, demarcando 

o espaço da praça e imprimindo seu modo de interagir. Essa questão nos remete a 

Canclini (1997, p. 164), quando afirma que “todo grupo que quer diferenciar-se e 

afirmar sua identidade faz uso tácito ou hermético de códigos de identificação 

fundamentais para a coesão interna e para proteger-se frente a estranhos”. A Praça 

Santa Tereza nos proporciona também uma reflexão semelhante a que é realizada 

                                                           
31

  Blog desenvolvido e administrado por diversos integrantes da cultura Hip Hop, principalmente por 
Zazo, membro da PAP, que informa sobre o movimento Hip Hop local e nacional. Lançamentos de 
álbuns, shows, clips etc., são veiculados por este blog.  
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por Rogério Proença Leite quando a partir da produção de Michel de Certeau, fala 

da ideia de espaço e lugar. Para Leite (2010, p. 748), 

(...) a distinção entre espaço e lugar, na qual o espaço corresponde à 
ausência de posições definidas e, por isso, é uma ordem móvel que propicia 
vislumbrar as diferentes experiências espaciais da vida cotidiana; e o lugar 
corresponde, opostamente, a certas configurações mais estáveis de 
posições. O que o primeiro tem de provisório, o segundo tem de 
permanente. 

A praça em questão é um lugar construído pela cultura Hip Hop, mas 

também por outras culturas juvenis, ou seja, é um espaço construído a partir das 

multiplicidades de sentidos. As diversas formas de utilizar a praça foram, em certo 

sentido, negociadas pelos grupos de estilo que compartilham deste espaço. A Praça 

Santa Tereza é um local de encontro de outros jovens, como punks, skatistas, 

comerciantes e usuários de maconha, que dividem o espaço em diferentes lugares 

de socialização. Entendemos que são culturas juvenis próximas e caracterizam, 

neste caso específico, participantes de comunidades periféricas. Desta forma, a 

presença dos membros da PAP, a partir de reuniões e eventos, movimenta o local, o 

que possibilitou a aproximação de outras culturas nestas atividades. 

Entendemos que há uma diferença entre as dimensões práticas construídas 

pela PAP neste momento, em relação ao primeiro. A ideia de visibilidade encontrada 

no discurso do MC Zazo é um fator importante que nos permitiu compreender as 

estratégias desse grupo em torno da busca por reconhecimento e recursos para a 

realização de eventos. Como também nos possibilitou o entendimento em relação a 

esse novo fato, ou seja, a circulação de outras tribos durante os eventos e também a 

visão em relação à questão financeira. Esse fato novo esteve em pauta na última 

reunião realizada pelo grupo em que estivemos presente. A discussão foi orientada 

pela necessidade de encontrar uma escola para que os encontros tivessem outra 

referência que não apenas a praça. A ideia é norteada pelo sentido de controlar a 

entrada e conseguir por meio disto arrecadar dinheiro durante algum evento 

organizado pela Posse. Ao tratar sobre o valor de entrada, as preocupações dos 

jovens tomam as dimensões da “sobrevivência” e da “autonomia”. Mesmo buscando 

apoio em organizações próximas, como sindicatos e “pessoas amigas”, os membros 
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da posse estão procurando elaborar estratégias que definam uma campanha 

financeira do grupo e também definam os lugares de referência da posse. 

A Praça Santa Tereza já virou um local tradicional para a realização de 
eventos de Hip-Hop na zona sul de Maceió. Mesmo não sendo uma praça 
muito grande, há espaço para haver evento de Hip Hop e ao mesmo tempo 
skatistas andam no local. Várias tribos urbanas se reúnem na praça, isso 
faz com que o movimento Hip Hop seja conhecido por um número cada vez 
maior de pessoas. A Praça Santa Tereza é bem localizada, ônibus de 
diversas partes da cidade passam por lá. A falta de outras praças públicas 
aqui na zona sul de Maceió nos deixa com poucas opções de locais para 
realizar eventos de rua que é uma característica do Hip-Hop. (MC Zazo, 
membro da PAP, 2013). 

O processo de significação do lugar, produzido pelos jovens da PAP, tem 

como objetivo indicar um lugar de atuação, ou seja, um lócus em que se possam 

promover eventos (música e de dança), como também reuniões. A Praça Santa 

Tereza tornou possível não apenas realizar essas atividades, mas também 

possibilitou a visibilidade do grupo em relação a outras tribos juvenis que frequentam 

a mesma. A Praça é um lugar de identidade da posse.  
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Figura 2. Mapa da “Parte Baixa” de Maceió 

 Fonte: Imagem retirada do WikiMapia. Disponível em: <http://wikimapia.org/1646029/pt/Macei%C3%B3>. Acesso em 05 Mar. 2014

http://wikimapia.org/1646029/pt/Macei%C3%B3
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4.2 A Posse Guerreiros Quilombolas e o Universo de Atuação 

A posse Guerreiros Quilombolas surgiu, como já mencionamos, a partir da 

saída de seus integrantes da Posse Atitude Periférica em meados de 2004. O motivo 

da saída e consequentemente a criação da PGQ partiu do entendimento desses 

atores de que o Hip Hop deveria frequentar outros espaços, assim como disputar 

outros lugares. Por entenderem que haveria outros espaços a alcançar, os jovens 

pertencentes a esta posse iniciaram uma trajetória diferente da PAP e buscaram 

desenvolver redes que possibilitassem uma articulação de suas ações e 

promovessem uma visibilidade do grupo. A partir das entrevistas, interpretamos que 

o principal ponto do discurso elaborado pela PGQ é o “ataque”. O “ataque” significa 

abordar diversos segmentos (instituições públicas e privadas) com o objetivo de 

conseguir recursos para o desenvolvimento de atividades. O “ataque” é também 

uma forma deste grupo afirmar que busca acessar os circuitos culturais 

desenvolvidos pelos órgãos públicos, como também de outras instituições culturais. 

Interpretamos que a formação da PGQ partiu de uma dimensão diferente, ou 

seja, há outras esferas envolvidas no processo do seu surgimento. Ao contrário da 

PAP, esta posse não alimenta uma ideia de se manter em um lugar específico; esta 

dimensão não faz parte do contexto de elaboração dos discursos da PGQ. É 

importante enfatizar que diferente do Cleto Marques Luz e Dubeaux Leão, o 

Complexo Benedito Bentes possui vinte e sete comunidades e uma população 

estimada de 220 mil habitantes (IBGE, 2010), o que impossibilitou a posse entender 

o bairro a partir de uma ideia de pertencimento. Mas este não é o argumento 

fundamental. Para os membros da posse, fazer do Complexo Benedito Bentes um 

lugar para atuação, nunca se caracterizou como um objetivo do grupo. Segundo 

seus membros, apesar de no imaginário dos jovens que compartilham da cultura Hip 

Hop se entender que “quem faz o movimento acontecer no Benedito Bentes é a 

Guerreiros Quilombolas” (DJ Arnaldo, membro da CIA Hip Hop, 2013), a PGQ surgiu 

com a ideia do “ataque”.  

Durante a pesquisa de campo percebemos que a posse Guerreiros 

Quilombolas tem uma relação diferente com o território de origem ou residência, 

buscando inserir-se em inúmeros espaços distantes do bairro, exercendo algo 
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próximo do que Haesbaert (2007) chama de multiterritorialidade. Ou seja, o grupo 

vivencia vários espaços. As ações da posse Guerreiros Quilombolas é objetivamente 

norteada pela procura de espaços de visibilidade e de oportunidades. Não há 

elementos afetivos com o bairro e é a partir desta referência que o grupo desenvolve 

suas práticas. Segundo seus integrantes, a ideia inicial de “viver da cultura Hip Hop” 

(MC Sulista, membro da PGQ, 2013), significa não definir um território específico de 

atuação; pelo contrário, a indefinição dos locais de atuação é o motor do grupo. A 

pesquisa evidenciou esta característica da proposta do grupo.  

É possível observar que a Guerreiros Quilombolas participou de diversos 

eventos realizados em várias partes de Maceió e no interior do estado. Entre estas 

participações destacamos o projeto do Governo do Estado de Alagoas, intitulado 

Caravana Cultural32. 

A posse também realizou dois eventos no Benedito Bentes, em duas escolas 

públicas, em 2012, possibilitados por um edital do Programa Território de Paz33, do 

Governo Federal. A busca por oportunidades e recursos para realização de eventos 

definem os objetivos deste grupo, como já enfatizamos. O edital vencido pela posse 

era exclusivamente para grupos ou pessoas que tivessem registro de residência no 

Complexo Benedito Bentes, justamente pelo programa ter o objetivo de reduzir os 

altos índices de criminalidade existente naquele bairro. Desta maneira, segundo 

seus membros, esta é uma vantagem de se ter registro no bairro, embora a busca 

por oportunidades esteja baseada na premissa de uma atuação em diversos 

espaços. 

A Caravana Cultural organizada pela Secretaria de Estado da Cultura de 

Alagoas, promovida todos os anos, tem o objetivo de desenvolver atividades 

culturais em diversos municípios do estado. A PGQ, a partir das suas estratégias de 

articulação, conseguiu ocupar este espaço, representando a cultura Hip Hop.  Desta 

forma, o entendimento de “levar” o estilo para outros lugares motivou o grupo, que 

                                                           
32

  Projeto desenvolvido pela Secretaria de Estado da Cultura que objetiva a promoção de eventos 
culturais nos municípios alagoanos. A PGQ esteve presente neste circuito cultural entre os anos 
de 2007 e 2009. 

33
 Territórios de Paz é um projeto do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania- 

PRONASCI. Este programa está presente em 3 bairros de Maceió que foram considerados com 
altos índices de criminalidade: Complexo Benedito Bentes, Jacintinho e Vergel. Este programa 
abriu edital para a escolha de aproximadamente 30 projetos sociais, destes, o projeto da PGQ foi 
aprovado e posteriormente executado. 
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passou a atuar não apenas no projeto de Caravana Cultural, mas em diversos 

circuitos culturais de Maceió. MC Sulista fala sobre essa questão: 

A ideia sempre foi introduzir o Hip Hop, então onde tinha um evento de 
maracatu, a gente coloca um grafite lá; onde tinha um evento de dança a 
gente colocava o break, tá ligado? Onde tinha um evento, por exemplo, foi 
tocar (falta a lembrança) um grupo de violino e flauta, de uma galera de um 
interior aí, e a gente grafitava velho! A gente grafitou um painel no fundo 
enquanto eles tocavam dentro do teatro! Então a gente começou a fazer 
esse tipo de coisa, pegar os elementos do Hip Hop e introduzir no meio da 
galera, da galera da Ponta Verde, Jatiúca, Pajuçara, Jacintinho, da onde 
fosse, velho. Onde tinha público, a gente ia lá e engajava os elementos do 
Hip Hop. (Mc Sulista, membro da PGQ, 2013). 

O depoimento do MC Sulista expõe a ideia de não centralizar as ações da 

posse em um lugar. A busca por espaços de ação, que pudessem dar visibilidades 

ao Hip Hop e ao grupo, é constante e caracterizadora das ações do grupo, ou seja, a 

busca por elementos que pudessem desagregar a visão da posse como algo 

arraigado a um lugar específico ou uma identidade associada ao Complexo Benedito 

Bentes são sempre bem vistas pelo grupo. A PGQ disputa os espaços públicos da 

cidade e disputa os usos e significados dados a eles. Essa estratégia se aproxima 

de um pensamento econômico, ou melhor, pelo interesse de “viver do Hip Hop”, 

destacado por MC Sulista. Este é um processo construído por esses sujeitos 

cotidianamente e é o elemento que une o grupo e os põe em convergência. Nesse 

sentido, Simmel (2006, p. 60) enfatiza que: 

(...) A interação surge sempre a partir de determinados impulsos ou da 
busca de certas finalidades. Instintos eróticos, interesses objetivos, 
impulsos religiosos, objetivos de defesa, ataque, jogo, conquista, ajuda, 
doutrinação e inúmeros outros fazem com que o ser humano entre, com os 
outros, em uma relação de convívio, de atuação com referência ao outro, 
com o outro e contra o outro, em um estado de correlação com os outros. 
Isso quer dizer que ele exerce efeito sobre os demais e também sofre 
efeitos por parte deles. Essas interações significam que os portadores 
individuais daqueles impulsos e finalidades formam uma unidade – mais 
exatamente, uma “sociedade”. 

Podemos afirmar que a dimensão da vida cotidiana da posse está ligada à 

dimensão dos espaços de disputa. Esses elementos dinamizam as expressões de 

sociabilidade emanada por este grupo em torno das suas ações. É possível 

compreender também que o aspecto ligado ao discurso sobre a periferia é também 

um elemento importante para reflexão no contexto desta posse. Como defendemos, 

o Hip Hop é um elemento cultural periférico. O discurso, emanado pelos integrantes 
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da posse também gira em torno da noção de periferia, reivindicando-se como 

moradores da mesma. Os jovens da PGQ criam e recriam os significados do Hip 

Hop a partir do local em que estão inseridos, mas disputando outros espaços. A 

ressignificação da periferia é tratada pelos membros da posse como enunciação de 

um discurso periférico que reivindica melhorias nas condições de vida, por exemplo. 

A partir da ocupação dos lugares organizados pelos governantes ou por outros 

agentes, cantar RAP, fazer grafite ou dançar break é, para os membros, uma forma 

de atuação política, em que expõem para outros lugares e outros segmentos sociais 

a cultura da periferia. Os discursos produzidos por esses jovens são estratégias de 

legitimação de suas práticas, pensando numa perspectiva de legitimidade em torno 

da cultura, ou seja, “é preciso falar da periferia”.  

O discurso de reivindicar questões relacionadas à estrutura social, à 

liberdade de expressão e a denúncia ao governo são referências dos jovens 

pertencentes à posse. O sentimento em torno da periferia e os diversos espaços que 

disputam e tentam disputar fazem parte do processo de construção de uma 

identidade. A negação em se estabelecer em um lugar específico, como uma praça 

ou um bairro, denota o objetivo do grupo em produzir outros significados ao termo 

“posse”. Ou seja, a “posse” a partir desta perspectiva pode estar em qualquer 

espaço e o lugar de atuação é indefinido. Esse aspecto é importante para refletirmos 

sobre as mudanças ocorridas no Hip Hop e como a juventude experimenta novas 

possibilidades de viver o cotidiano. 

Essa perspectiva discursiva em torno da periferia é uma marca dos jovens 

que compartilham da cultura Hip Hop, mesmo por jovens que não moram nas 

periferias, tendo relação com o que Stuart Hall destacou em outra oportunidade. Hall 

(2013, p. 41) traz o exemplo da música dancehall como sendo uma forma musical 

diaspórica que “conquistou os corações de alguns garotos brancos”. É o que ocorre 

com o Hip Hop. Uma cultura construída com símbolos e linguagens da periferia, no 

entanto, segue seu caminho a partir dos diversos sentidos e formas de pensá-lo. A 

posse Guerreiros Quilombolas, “subverte” o modo de praticar a cultura Hip Hop. Em 

nosso ponto de vista, expõe uma forma “diferente” de atuar, na qual possibilita a 

criação de redes de articulações sólidas para a garantia de existência do grupo. A 

ideia de “ataque” consolidou um momento específico para o Hip Hop em Maceió, 

que será também ativada pelo Coletivo Hip Hop de Alagoas. O significado o “ataque” 
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pode ser entendido como uma ação de ir adiante, avançar, buscar autonomia e 

desenvolver estratégias de visibilidades. Pode ser entendido também como um 

processo de ida a luta e enfrentamentos no cotidiano. 

4.3 Espacialidade na Atuação da CIA Hip Hop em Maceió 

O Coletivo Companhia Hip Hop de Alagoas, assim como a posse Guerreiros 

Quilombolas, surgiu a partir do rompimento de alguns dos seus membros com a 

Posse Atitude Periférica. No entanto, um dos seus membros, o DJ Arnaldo, também 

participou da criação da posse Guerreiros Quilombolas. Depois de algumas 

experiências dentro da PGQ, Arnaldo, junto com outros jovens, criaram a CIA Hip 

Hop. A ideia inicial, relatada pelos jovens pertencentes ao grupo, tinha o objetivo de 

estimular a realização de eventos no bairro Village Campestre, remontando uma 

estratégia já desenvolvida pela PAP. No entanto as experiências vivenciadas pelo 

DJ Arnaldo, um dos principais membros do grupo, possibilitou a iniciativa de outras 

demandas e a incursão em outros espaços de atuação. 

(...) Além da PAP eu também participei da Guerreiros Quilombolas. Só que 
assim, quando você não se identifica, você tem que arrumar um canto que 
você possa se identificar. Tá ligado? Dai teve um colega meu, que foi o 
Souza, que é daqui do Village Campestre, que ele disse: vamos formar uma 
Posse, vamos fazer um evento e vamos formar uma Posse, da gente daqui 
do Village, pra gente fazer o nosso movimento aqui no Village, a gente mora 
aqui, então vamos fazer o nosso movimento aqui. Dai foi quando eu disse: 
vamos botar o nome de Companhia Hip Hop, né? Porque ai abrange todo 
mundo, companhia, todo mundo né? Foi dai que surgiu a CIA Hip Hop (DJ 
Arnaldo, membro da CIA Hip Hop, 2013). 

O relato apresenta uma dimensão da perspectiva inicial do grupo, ou seja, 

fomentar a realização de eventos de Hip Hop no local de morada. A ideia de lugar, 

inicialmente produzida pelos jovens, tornou-se a base para que o grupo se 

organizasse e traçasse os objetivos. A criação desse grupo, com forte identificação 

com o bairro, engrossou, a partir das realizações de eventos, as possibilidades de 

visibilidades do Hip Hop em Maceió. Por serem moradores do local, os jovens 

buscaram criar estratégias que pudessem estimular outros jovens do bairro a 

participarem da sua posse. Os eventos de rua foram as estratégias iniciais utilizadas 

para buscar um número maior de adeptos ao movimento.  
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Do 1º ao 3º Abril Pró Hip Hop a CIA utilizou a rua como espaço de 

visibilidade na comunidade. A partir dos eventos construídos com apoio dos 

moradores e comerciantes, o grupo pôde aumentar seu capital social no local e 

estabelecer-se como um ente comunitário. 

Bairro da periferia de Maceió, o Village Campestre é fruto de um grande 

processo de loteamento. Construído entre a Universidade Federal de Alagoas e o 

Complexo Benedito Bentes, esse bairro, assim como a maioria dos bairros 

periféricos da cidade, não possui infraestrutura necessária para a quantidade de 

moradores, que segundo dados do IBGE (2010) está em torno de 80 mil habitantes. 

O Village Campestre fica também localizado entre duas enormes plantações de 

cana-de-açúcar que, inclusive, ocupavam o território em que hoje está localizado o 

bairro. Inexistem praças ou qualquer área de lazer no bairro, que conta com um 

posto de saúde e uma escola pública. As ruas não são pavimentadas e há muitos 

focos de esgoto expostos. A realidade desse bairro não difere da realidade 

encontrada nos outros bairros abrangidos nesta pesquisa. No entanto, está distante 

dos pólos de especulações imobiliárias, já que o mesmo se localiza em uma região 

próxima da área rural de Maceió e também se configura como um lugar desértico, 

sem valorização comercial. 

As posses são muitas vezes associadas a um espaço físico determinado, 

um lugar de reuniões, onde os jovens permanecem juntos e decidem sobre 

determinado assunto ou questão; podendo ser entendido como um lugar em que os 

jovens se encontram para treinar break ou cantar RAP. Mas para nossa analise está 

além destas possibilidades. Entendemos também que as próprias posses 

ressignificam o termo. O universo de disputa em torno dos espaços pressupõe uma 

dinâmica não determinista para esses grupos. As posses podem deixar de se 

estabelecer em torno de um lugar e podem promover embates em outras frentes, 

buscando visibilidade e reconhecimento de outros agentes. Dessa maneira, 

entendemos que estes tipos de agrupamentos podem manifestar sentimentos e 

produzir sentidos em diferentes espaços e lugares. As possibilidades de ganho 

dimensionam as estratégias de atuação, que não se limitam apenas a um bairro ou 

lugar especifico, mas atuam e reivindicam diversos espaços na cidade.  
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A CIA Hip Hop age a partir dos pressupostos de busca pela interação em 

diferentes lugares, pondo em evidência os símbolos e as linguagens produzidas pelo 

Hip Hop. Para tentarmos analisar estas perspectivas elencamos duas maneiras de 

agir desenvolvidas pela posse. A primeira, o evento “Abril Pró Hip Hop”; e a 

segunda, o programa “O Ensaio” veiculado através do YouTube. 

O Abril Pró Hip Hop teve sua primeira edição em 2008, foi realizado no 

bairro Village Campestre e caracterizou-se como um “evento de rua”. Em 2012 e 

2013 as edições foram realizadas respectivamente na Vila Olímpica, no Village 

Campestre e na Escola Estadual Geraldo Melo, localizada no bairro Graciliano 

Ramos, vizinho ao Village Campestre. A entrada em outro lugar, como a escola e o 

bairro vizinho, significou na prática a busca por espaços de visibilidade e 

possibilidades de construir novas redes de articulação.  

O Abril Pró Hip Hop surgiu como um evento que funda a posse e que 

possibilitou a construção de um sentimento relacionado ao lugar que, inicialmente, 

foi externado pelos seus membros, como a motivação para a criação do grupo. 

Produzir ações locais, com intuito de marcar um lugar dando-lhe significado, parece 

ser o ponto de partida das posses, mesmo que depois os rumos sejam outros.  

Silva (1998, p. 27) enfatiza que o  

(...) movimento Hip Hop exprime-se por meio da arte e apropria-se 
das ruas como palco para o fazer artístico, mas em termos 
organizacionais o movimento encontra-se imerso na localidade. É 
nesse plano particular, relativo ao bairro, que os jovens se estruturam 
mediante as festas de rua, as Crews ou posses. 

Também há uma dimensão da espetacularização do espaço pelo Hip Hop, o 

que é uma forte tendência que caracteriza as posses pesquisas em Maceió, 

principalmente a Cia Hip Hop, com o caso do festival Abril Pró Hip Hop. 

O Abril Pró Hip Hop é organizado em quatro etapas: a primeira é pautada 

pela busca de parceiros e apoio financeiro, que são instituições privadas ou 

públicas; destas últimas, é presente a participação de recursos da Fundação 

Municipal de Ação Cultural e da Secretaria de Estado da Cultura. O segundo 

momento é a montagem do roteiro do evento, debates e oficinas, seleções dos 

grupos de RAP, formato das batalhas de Break e de rimas. A terceira etapa é 
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mediada pela busca por divulgação em nível de TV e jornais, mas também é feita 

através de blogs temáticos do Hip Hop e nas próprias páginas da web administradas 

pela posse. Por fim, a quarta etapa que é o evento propriamente dito. O evento 

ocorre durante três dias, em dois períodos, à tarde e a noite. Participam na maioria 

jovens que compartilham da cultura Hip Hop, mas também jovens de outras tribos e 

curiosos. 

Durante a pesquisa participamos de duas edições do evento, como parte da 

atividade de campo. Observamos a participação de muitos jovens da comunidade 

(tanto do Village Campestre, como também do Conjunto Graciliano Ramos), como 

também de outras partes da cidade. As divulgações dos eventos foram realizadas a 

partir da página da posse no Facebook e pelo Blog da mesma, e por matéria de 

jornal realizada pela TV local. A divulgação da comunidade como um espaço de 

sociabilidade em torno do Hip Hop tornou-se marcante, o que permite inferir 

justamente sobre a existência de um discurso sobre a periferia como o lugar do Hip 

Hop em Maceió.  

Diante das diversas facetas que o Hip Hop desenvolve, identificamos a 

necessidade deste grupo em reforçar os discursos em que põe o Hip Hop como 

sendo expressão da periferia. É importante ressaltar que o processo de identificação 

fortemente aplicado ao caso do Abril Pró Hip Hop é desenhado a partir da ideia de 

se expor os problemas e as potencialidades do lugar, tanto no sentido de 

autovalorização da cultura e exposição de contradições existentes no lugar, como 

também, do universo de disputa pelos signos do Hip Hop.  

O imaginário é pensando por Castoriadis (1982) como uma capacidade de 

dar nova forma aos elementos já dados. É entendido como uma maneira de deslocar 

o modo de observar uma realidade e ressignificá-la. Desse modo, as experiências 

dos jovens com o lugar, sendo esse lugar o lócus das principais ações do grupo, se 

inserem na história dos indivíduos que participam do evento e consequentemente da 

posse. A cidade é pensada a partir do imaginário e a periferia é o resultado desse 

exercício. Os processos de sociabilidades constroem os lugares, dando-lhes 

significados e criando laços de solidariedades e redes de interação. O Abril Pró Hip 

Hop tem a característica de expor um ponto de vista artístico e político da periferia, 
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buscando promover o deslocamento do significado construído pelo processo de 

estigmatização do bairro em torno de algo negativo. 

O programa do YouTube chamado “O Ensaio”, que conta com a participação 

de grupos de RAP, e realiza entrevistas com integrantes da posse, é uma das 

estratégias que o grupo desenvolve para dar visibilidade e conseguir deslocar-se do 

espaço físico ou de um possível território físico que a literatura sobre a temática 

procura atrelar a uma posse. A Internet tem sido bastante utilizada por diversos 

movimentos juvenis, políticos e culturais. Por meio da Internet os sujeitos criam 

possibilidades de reproduzir a realidade, a partir de um instrumento de virtualidade. 

Para Simões (2010), que pesquisou sobre o Hip Hop em Portugal, nos estudos 

sobre essa temática deve-se levar em conta duas dimensões analíticas: o on-line e o 

off-line. 

Ainda que o Hip Hop na Internet seja, em grande medida, o resultado da 
transposição de um interesse que existe fora da Internet para dentro deste 
meio, a verdade é que, por um lado, essa presença não se esgota numa 
reprodução direta dos seus protagonistas nos diversos conteúdos e, por 
outro, pelas próprias características do meio de comunicação em questão, 
desenvolvem-se práticas especificas que, em certo sentido, se 
autonomizam da realidade que pretende reproduzir (SIMÕES, 2010, p. 97). 

A Internet, neste caso, apresenta-se como uma reprodução da realidade 

vivida pela posse, principalmente as representações da linguagem e dos códigos 

produzidos pelo grupo cotidianamente. É uma forma de dinamizar as relações de 

sociabilidade e do consumo. Apresentar-se em vídeos do YouTube e promover a 

divulgação dos vídeos em redes sociais e Blogs é entendido aqui como uma 

possibilidade de apresentar-se em múltiplos espaços simultaneamente. A partir do 

momento em que o grupo interage nas redes sociais, busca entre outras coisas o 

recurso, principalmente humano, pois “engrossar” as fileiras da posse é um dos 

principais objetivos citados pelos membros da CIA Hip Hop, a partir da sua 

visibilidade na Internet. A partir da ativação da Internet como um instrumento de 

ação, o grupo toma status e possibilita o desenvolvimento de redes maiores de 

solidariedade e participação. Simões (2010, p. 203) afirma que “a possibilidade de 

troca de informações ou interação efetiva entre participantes permite que se 

desenvolvam redes de comunicação em torno de interesses comuns”. 
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As diferentes formas de expor um grupo na Internet conta também com as 

possibilidades de interação que a rede dispõe aos “ativistas virtuais”. A possibilidade 

de alguém deixar um determinado comentário, perguntando sobre o grupo ou 

fazendo algum elogio é, em certo sentido, um espaço interacional importante para a 

posse. É nesse sentido que acreditamos que o universo de interação social 

relacionado às possibilidades enunciadas pelo grupo aumenta. O uso da Internet, 

pela CIA Hip Hop, configura como uma estratégia de divulgar seu modo de fazer a 

cultura Hip Hop em Maceió, e divulgar produtos, principalmente camisas 

personalizadas do grupo e suas produções musicais. A página no Facebook, o Blog 

e o canal do YouTube mostram os eventos em que a posse participa, divulga clipes 

e promove a propaganda para potencializar a comercialização dos seus produtos. 

Além de ser possível pensar o uso da Internet pelo viés do consumo, também 

devemos focar na análise da rede como espaço em disputa. Ocupar espaços na 

Internet e promover a divulgação da posse é uma forma de pensar a busca por mais 

reconhecimento e aumentar o capital simbólico diante dos que obtêm os recursos 

que podem financiar a cultura Hip Hop. Neste sentido, a visibilidade do grupo 

também pode estar marcada pela necessidade de mobilizar e disputar tais recursos. 

A organização e participação em eventos produzidos por outros agentes 

culturais são as tendências das dinâmicas de espacialidade encaradas pela CIA Hip 

Hop. É a partir destas iniciativas que busca-se mobilizar recursos e manter-se em 

visibilidade. A CIA Hip Hop desenvolveu algumas atividades durante seu período de 

existência buscando dar visibilidade ao grupo, inclusive realizando ações para 

instituições privadas, como o sistema “S”, especificamente SESC e SESI, de forma 

gratuita. Também participou de eventos acadêmicos na Universidade Federal de 

Alagoas e no Centro Universitário Cesmac, bem como participou de atividades 

culturais promovidas por outros agentes e eventos especificamente organizados 

pelo Grupo Quilombo34 e pelo Quintal Cultural35. Durante o período da pesquisa, 

percebemos que muitos convites foram feitos à posse para a participação em 

diferentes atividades. O grupo passou a participar com frequência de atividades de 

                                                           
34

  Movimento cultural do bairro do Jacintinho, em Maceió, que desenvolve ações culturais e políticas 
voltadas à comunidade negra de Alagoas. Esse movimento realiza mensalmente o evento 
chamado “Um quilombo chamado Jacintinho” que reúne diversos grupos da cidade que 
desenvolvam alguma atividade cultural ligada à questão afro-brasileira. 

35
  Organização do Movimento cultural de Maceió que desenvolve atividades voltadas à valorização 

da cultura alagoana, fica localizada na parte baixa da cidade, no bairro Brejal.  
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debates em espaços acadêmicos, como também de outros eventos culturais na 

cidade e no interior do estado. MC Geysson afirma o seguinte: 

(...) A ideia de CIA é essa. Se você quer expandir a cultura, agregar gente 
pra cultura, então, se você fizer evento só em um local você não tá fazendo 
quase nada. Vai ficar aquela repetição, aquela repetição, a ideia é mais ou 
menos essa. Se a você quer trazer mais gente pra cultura você tem que sair 
do mundinho, e criar outro mundo se for preciso. Meter a cara mesmo a 
fazer evento e participar de eventos. E a gente ver que tem bairro que não 
tem nada de evento, porra nenhuma, então pra gente não custa nada tirar 
uma tarde e levar a cultura (MC Geysson, membro da CIA Hip Hop, 2013). 

Esse processo de criar espaços de sociabilidades e de participar de outros 

espaços são características marcantes desta posse. Entendemos que as ações 

promovidas por esses jovens estão inseridas em uma lógica de processar um viés a 

partir de um discurso de valorização do lugar e de identificação com o bairro de 

origem; e noutro momento o sentimento é impulsionado pela atuação em inúmeros 

espaços e lugares, com o intuito de buscar oportunidades e promover a visibilidade 

da organização produzida por elementos mobilizados pelo Hip Hop. Entendemos 

que há nesse processo alguns momentos importantes: o primeiro relacionado à 

prática do Hip Hop associado a um lugar de identificação, e o segundo à busca por 

novos espaços de atuação em torno do Hip Hop. 

Tais características são resultados de algumas mudanças nas dinâmicas 

sociais ocasionadas pela globalização. A partir da Internet, a circulação das 

informações relacionadas à cultura do consumo tem estabelecido pontos de conflitos 

entre os signos do Hip Hop. Em tempos e espaços diferentes, o acesso à Internet 

tem provocado mudanças nos processo de interação social em torno do Hip Hop. De 

um lado, observamos uma produção de discursos baseados em premissas históricas 

do Hip Hop, aquele praticado nas ruas dos guetos de Nova York (EUA) nas décadas 

de 1970 e 1980; e do outro, dimensões ressignificadas pelos fóruns virtuais de 

debates, produção e reprodução de mídias. O certo é que há tempos e lugares que 

tornam diferentes as práticas em torno do Hip Hop, e no caso das posses analisadas 

é possível compreendê-las nesta dimensão, principalmente, quando acessamos 

estudos sobre Hip Hop produzidos em outros estados ou países.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Hip Hop não é algo acabado. As Ciências Sociais também não. São 

criações que se caracterizam pela diversidade, pela disputa e principalmente pela 

criatividade. A experiência de pesquisar – ir ao campo, realizar entrevistas e tentar 

entender criticamente um determinado cenário – foi sem sombra de dúvidas, tarefa 

difícil. É justamente esta compreensão sobre as dificuldades que mobilizamos em 

torno desta pesquisa, entendendo que há outras dimensões que podemos 

compreender nos estudos sobre organizações do Hip Hop. Nesta pesquisa, 

buscamos apresentar as realidades encontradas pelos jovens que estão inseridos 

na cultura, as dificuldades e as dimensões em torno da disputa pelos espaços de 

ações. 

O entendemos que tivemos ao abordar essa temática a partir da diáspora é 

que os sujeitos que mobilizam o Hip Hop estão constantemente o pondo diante de 

complexidades, lhe significando e lhe ressignificando cotidianamente. Vemos que 

neste fenômeno os elementos que o marcam, como: o break, o RAP, o Grafite e o 

DJ, são disputados por inúmeros agrupamentos, que lhe dão sentido a partir dos 

seus objetivos e estratégias. Há inúmeras formas de se apropriar do Hip Hop, seja, 

numa posse ou pelas relações virtuais, os grupos, mobilizam ações que lhe dão 

evidencia e expõe seus discursos. 

Nosso trabalho de debruçou sobre as formas nas quais os grupos de Hip 

Hop, chamados de posses, buscam desenvolvem suas atividades em Maceió, e 

como estes agrupamentos estão inseridos nos processos de visibilidade. A pesquisa 

nos mostrou que as estratégias destes grupos é justamente enviesada pelo termo 

“ataque”. A inserção em diversos espaços, e a atuação em diversos lugares 

permitiram que as posses conseguissem certas visibilidades. 

As posses são espaços por excelência em que as discussões políticas de 

interesse do Hip Hop ocorrem. No entanto, somamos a essa definição de que as 

posses são, também, espaços fragmentados de sentidos, ou seja, não há um 

sentido único para determinar o termo posse. Entendemos que as mesmas estão 
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imersas em um universo complexo de relações baseadas nas dinâmicas da 

globalização, e também pelas necessidades do cotidiano. Percebemos que a Posse 

Atitude Periférica tenta se aproximar das “raízes” do movimento, enquanto as 

demais buscam afinar suas ações a uma demanda construída pelos objetivos de 

visibilidade, disputa e busca por reconhecimento. 

As posses que estudamos nesta pesquisa estão em um bojo de mudanças 

relacionadas às culturas consideradas globais. As diversas formas de culturas e 

identidades enfrentam um emaranhado de questões que impossibilita fixar apenas 

um sentido para o termo. Desta forma, é preciso compreender esses grupos para 

além de uma definição fixada ou uma dimensão única. É neste sentido que nossa 

pesquisa tentou avançar, levando o debate sobre essas organizações em uma 

perspectiva tensionada, em que os significados produzidos outrora sobre estes 

grupos juvenis nos servirá para produzir novas analises e novos debates. Nossa 

pesquisa propõe quebrar uma dimensão comunitarista na produção sociológica 

sobre posses. No entanto, afirmando que há esta dimensão, nossa perspectiva de 

estudo busca sair deste campo e traçar novos entendimentos em relação às práticas 

juvenis produzidas em torno dos grupos de  Hip Hop considerados organizados. 

A história imaginada em torno do Hip Hop nos permite debater os elementos 

que estavam e estão atualmente em jogo, ou seja, a violência sofrida por jovens 

negros, a desestruturação e a estigmatizacão dos bairros periféricos, a busca por 

respeito e dignidade e a crítica à sociedade e ao sistema capitalista. Estudando as 

organizações do Hip Hop em Maceió, percebemos que o discurso semelhante. A 

luta dos jovens que se organizam nas posses é histórica e contínua. O que 

acreditamos ser o principal elemento da nossa pesquisa são as dimensões de como 

essas demandas são posicionadas atualmente e quais as estratégias dos jovens 

para manter viva a cultura Hip Hop, não apenas no seu típico local, mas nos 

espaços significados por outros. Acreditamos que é com a presença dos jovens 

nesses espaços que dinamizam e se apresentam as relações de poder. É a busca 

por reconhecimento e visibilidade que mobiliza essas organizações que estão nos 

bairros, mas também na Internet, em projetos dos governos e de empresas e na 

mídia, utilizando os espaços e quebrando os paradigmas históricos do próprio 

movimento. 
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Os grupos que pesquisamos representam uma parte do que é o movimento 

Hip Hop de Alagoas. Afirmamos que esta é parte importante do movimento 

justamente por demonstrar uma inserção em espaços antes inacessíveis. Já 

entendemos que são esses grupos que estão diretamente no contexto de disputa 

por espaços propriamente ditos, que tentam de uma forma ou de outra produzir 

significados da cultura em outros lugares. As posses são esses movimentos de 

construção de signos, que objetivamente estão em diversos campos e que 

dinamizam o universo da cultura. Os grupos de RAP, as Crews de B’Boys, de 

grafiteiros e os DJs não estão exclusivamente articulados nas posses e isso é um 

fato importante de ressaltarmos. Nossa pesquisa não enfrentou esta dimensão da 

atuação do Hip Hop fora das posses, no entanto, é importante admitirmos que há 

potencialidades de pesquisas sobre tais dimensões. 

Os estudos sobre as posses no Brasil nos ajudaram a entender os dilemas 

dos jovens envolvidos “organicamente no movimento”, como também, nos ajudaram 

a compreender as entradas realizadas em torno dessa temática no campo das 

Ciências Sociais. As abordagens em relação ao Hip Hop no mundo e, 

especificamente no Brasil, também nos orientaram para o entendimento em relação 

aos diferentes momentos da historia do Hip Hop. O documentário produzido por 

Zazo, membro da PAP tornou-se fundamental para aumentar nosso conhecimento 

sobre o movimento Hip Hop em Alagoas.  

Outra questão que acreditamos ser importante ressaltar são as questões 

relacionadas ao gênero na prática do Hip Hop. Um dado importante que devemos 

registrar é a pouca quantidade de mulheres nos grupos. Das posses pesquisadas, 

registramos a presença de mulheres apenas na PAP, no caso a Crew Estilo 

Feminino, enquanto que a CIA Hip Hop e a Guerreiros Quilombolas são formadas 

exclusivamente por homens. É uma questão importante que devemos observar e 

que certamente nos estudos futuros também daremos maior atenção. 

 Por fim, a pesquisa nos proporciona um entendimento novo sobre as 

posses e nos impulsiona numa perspectiva de avançar com novos estudos sobre 

essa temática, principalmente no que concerne a participação desses grupos em 
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projetos do Governo Federal, como por exemplo, no Plano Juventude Viva36. Esta 

inserção é algo que conseguimos identificar no final da pesquisa e nos propomos a 

avançar nos estudos posteriores. As buscas destas organizações por visibilidades e 

reconhecimentos são efêmeras em alguns espaços e, certamente, iniciativas como o 

Plano Juventude Viva possibilitam que os grupos de Hip Hop se posicionem em 

torno desses espaços. Consideramos que os estudos sobre posses ainda são 

recentes e que há uma infinidade de questões que ainda deveremos explorar 

sociologicamente sobre elas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 O Plano Juventude Viva constitui uma oportunidade histórica para enfrentar a violência, 
problematizando a sua banalização e a necessidade de promoção dos direitos da juventude. Além 
das ações voltadas para o fortalecimento da trajetória dos jovens e transformação dos territórios, o 
Plano busca promover os valores da igualdade e da não discriminação, o enfrentamento ao 
racismo e ao preconceito geracional, que contribuem com os altos índices de mortalidade da 
juventude negra brasileira. Trata-se de um esforço inédito do conjunto das instituições do Estado 
para reconhecer e enfrentar a violência, somando esforços com a sociedade civil para a sua 
superação. <http://www.juventude.gov.br/juventudeviva/o-plano> 
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Anexo 1:DIVULGAÇÃO DAS FESTAS BLACK’S ORGANIZADAS PELA PAP  
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Anexo 2: DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PAP 
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Anexo 3: DIVULGAÇÃO DE EVENTO ORGANIZADO PELA PAP 
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Anexo 4: DIVULGAÇÃO DE EVENTO DA GUERREIROS QUILOMBOLAS 
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Anexo 5: DIVULGAÇÃO DO EVENTO REALIZADO NO BENEDITO BENTES 
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Anexo 6: EVENTO REALIZADO PARA A MATERIA DA GAZETA DE ALAGOAS. 
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Anexo 7: DIVULGAÇÃO DO 5º ABRIL PRO HIP HOP 
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Anexo 8: DIVULGAÇÃO PARA O 6º ABRIL PRO HIP HOP. 
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Anexo 9: DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA “O ENSAIO”. 
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Anexo 10 - Imagem 1: Evento Realizado pela PAP em 2012, chamado “Hip Hop 
Come no Centro”. Fotografia de Sérgio Santos. 
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Anexo 11 - Imagem 2: Reunião da PAP na Praça Santa Tereza em 2013, fotografia 
de Sérgio Santos. 
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Anexo 12 - Imagem 3: Reunião da PAP na Praça Santa Tereza em 2013. Fotografia 
Sérgio Santos 
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Anexo 13 - Imagem 4: Atividade de realização de grafite na Praça dos Martírios em 

2013. Fotografia Sérgio Santos. 
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Anexo 14 - Imagem 5: Reunião ampliada da PAP com membros do Hip Hop, com 

participação do Rapper GOG, em União dos Palmares em 2013. 
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Anexo 15 - Imagem 6: 5º Abril Pro Hip Hop, realizado pela CIA Hip Hop, na Vila 

Olímpica no Village Campestre, em 2012. Fotografia de CIA Hip Hop. 
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Anexo 16 - Imagem 7: 6º Abril Pro Hip Hop, realizado em 2013, na Escola Geraldo 

Melo no Conjunto Residencial Graciliano Ramos. Fotografia, Sérgio Santos. 
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Anexo 17 - Imagem 8: Evento organizado pelo SESC chamado de Oversoze, com a 

participação efetiva da CIA Hip Hop, em 2012. Fotografia Sérgio Santos. 
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Anexo 18 - Imagem 9: 6º Abril Pro Hip Hop, realizado em 2013, na Escola Geraldo 

Melo no Conjunto Residencial Graciliano Ramos. Fotografia, Sérgio Santos. 
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Anexo 19 - Imagem 10: O Ensaio, atividade desenvolvida pelos membros da CIA 

HIP HOP. Fotografia Sérgio Santos 
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Anexo 20 - Imagem 11: Oficina realizada pela PGQ em 2012 na Prefeitura 

Comunitária do Complexo Benedito Bentes. Fotografia Sérgio Santos 
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Anexo 21 - Imagem 12: Oficina realizada pela PGQ em 2012 na Prefeitura 

Comunitária do Complexo Benedito Bentes. Fotografia Sérgio Santos. 
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Anexo 22 - Imagem 13: Participação do Grupo Ação Real (PGQ) no evento “Hip Hop 

Tá na Rua” realizado em 2012, na Praça Santa Tereza. 

 


