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 HIP HOP E DIÁSPORA:  
REFLEXÕES ACERCA DO MOVIMENTO EM MACEIÓ, AL. 

Sérgio da Silva Santos1

RESuMO

Este artigo trata dos percursos do movimento Hip Hop no Brasil e em Maceió, AL. Busca, 
com base nas experiências traçadas por este movimento, apresentar suas características e 
discutir a diáspora como categoria analítica útil no debate sobre ele. O campo de analise que 
pautou a pesquisa em que este texto se baseou são três grupos juvenis – conhecidas no Hip 
Hop como posses - de Maceió, que marcaram a trajetória do Hip Hop na cidade a partir de 
1994. A experiência de tais grupos apontam reflexões também relacionadas à organicidade no 
movimento e debates atuais em torno da profissionalização do Hip Hop.

Palavras-chaves: Diáspora, Movimento Hip Hop, Cultura Política.

AbSTRACT

This article deals with the Hip Hop movement routes in Brazil and specifically in Maceió-AL. 
Our search was drawn from the experiments presented by this movement. This work brings a 
discussion surrounding the diaspora as an analytical category, and its usefulness in the debate 
about the Hip Hop movement. In this sense, our analysis field consists of three groups of 
Maceió that have marked the history of Hip Hop in this city since 1994. The experience of 
these groups promotes reflections about the organicity in the movement, and causes debates 
surrounding the professionalisation of Hip Hop.
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INTRODuÇÃO

Este artigo é fruto da pesquisa de mestrado em sociologia, desenvolvida entre anos de 2012 a 
20142. Ele apresenta algumas reflexões sobre o movimento Hip Hop e de suas mudanças a partir 
do advento da globalização, tendo como base noção de diáspora. A partir das organizações do 
Hip Hop em Maceió, AL, analisam-se as dimensões históricas e estratégicas que mobilizaram 
esse movimento no Brasil e, especificamente, em Maceió.

O que é o movimento Hip Hop? O que permite afirmar que esse movimento seja detentor 
de elementos diaspóricos? Essas foram perguntas fundamentais para a construção deste 
trabalho. Ressalta-se que o sentido de diáspora contemplado aqui é o que vem sendo usado 
pelos Estudos Culturais, a ser tratado na seção seguinte. 

É importante enfatizar os aspectos históricos e estéticos do Hip Hop, pois eles estão imbricados 
em questões políticas, sociais e culturais que, em certa medida, são os eixos norteadores que 
indicam as dinâmicas das ações do movimento no cotidiano. Para Tavares (2009, p. 77) 

[...] 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 dub3 da cultura caribenha que chegava aos EUA 
trazida por imigrantes. 

Tal contextualização histórica de origem abre possibilidades de reflexão sobre atuais práticas 
políticas, sociais e culturais que direcionam alguns aspectos da vida dos jovens que compartilham 
da cultura Hip Hop, como expressões artísticas, estilos de vida e identidade. Difundido a partir 
da globalização, o Hip Hop é uma cultura que agrega algumas características definidas pelo 
local em que esse movimento se manifesta. No entanto, atualmente, uma característica 
marcante desse movimento é sua forte presença nas periferias de grandes cidades. Perceber 
interinfluências entre as reivindicações originárias e a reverberação política e estética do 
movimento por onde ele se expandiu é crucial para compreendê-lo de forma mais ampla.

O Hip Hop é formado por quatro elementos caracterizados por formas diferentes de expressão: 
a dança, a musicalidade da poesia, a produção de efeitos musicais e o desenho artístico. Essas, 
que se tornaram elementos simbólicos para a cultura. Tais símbolos permeiam o universo 
urbano através de diversas facetas, em contextos de expressão artística, de consumo, de estilo 
de vida e de resistência.

Considerar o Hip Hop como uma expressão da diáspora permite afirmar que essa cultura 
tem sua influência baseada no advento da globalização, ou seja, na troca de experiências, 

2 A pesquisa teve como produto a dissertação intitulada O cotidiano das posses de Hip Hop em Maceió: visibilidades, territo-
rialidades e poder.
3 Dub – Música instrumental com efeitos eletrônicos.
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e, principalmente, que ele é dotado de uma capacidade de hibridização e de ressignificação. 
É um pressuposto para que possamos discutir as diversas transformações desse movimento 
cultural e político em diversos lugares 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. 

Utiliza-se a noção de diáspora, de Stuart Hall, como contribuição analítica para pensar o campo 
da difusão global do Hip Hop refletindo sobre a sua dispersão pelo mundo. O contexto de 
seu surgimento nos Estados Unidos e na Inglaterra foi influenciado pelas lógicas de imigração 
estabelecidas na época; e foram esses imigrantes que fomentaram Hip Hop como movimento, 
que passou a se caracterizar pelo seu formato geral e particular, híbrido e contextualizado. Não 
há apenas um Hip Hop, mas vários, a depender do contexto social em que se desenvolve.

Souza (2011) 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 tal quadro 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 à sua gênese esse contexto.

Assim, apresenta-se, neste texto, uma discussão sobre o Hip Hop, a diáspora, a cultura e a política 
na globalização; posteriormente, traça-se um percurso do desenvolvimento do movimento no 
Brasil e em Alagoas. Por fim, tecem-se algumas considerações sobre a organicidade dos atores e a 
importância desse tipo de atuação para o alcance político das práticas identitárias de resistência.

HIP HOP, DIÁSPORA, CuLTuRA E GLObALIZAÇÃO. 

O processo de difusão do Hip Hop no mundo inteiro passa pelas articulações das práticas sociais 
de um lugar específico, compostas por divergências e conflitos, em contextos específicos de 
interação social. Dessa maneira, foram criados diversos grupos que deram significados às suas 
ações em torno de símbolos e discursos associados a estilos de vidas próprios e localizados, 
incorporando elementos do  Hip Hop como forma de expressão cultural. Grupos foram 
constituídos a partir de tais contextos circunscritos a bairros, que passaram a ser denominados 
de Crews e Coletivos (SOUZA, 2011). 

Esta heterogeneidade no processo de expansão do Hip Hop e as diversas facetas que estão 
postas atualmente tornam complexo entendimento do tema. 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.
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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 
em 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.

As influências jamaicanas, por exemplo, acionadas por Afrika Bambaataa4 nos EUA, para 
construir suas percepções do Hip Hop e suas práticas diante da realidade dos jovens negros e 
imigrantes, serviram como efetivação dos dispositivos imaginários emanados pela diáspora. A 
construção da “casa” fora de casa é uma perspectiva 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. 

O Hip Hop e suas práticas são considerados aqui uma manifestação cultural com múltiplos 
formatos de expressão. Mesmo que se considere 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 reidentificações 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 tornam-se múltiplas e esse efeito aplica-se 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 constitui-se como uma desconstrução e uma negação de uma dada 
identidade unívoca, nacional, quebrando os pressupostos da 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 

4 Bambaataa foi precursor do Hip Hop nos Estados Unidos e um dos criadores da Zulu Nation. Articulou experiências e influ-
ências jamaicanas para tentar ressignificar as rivalidades existentes nos guetos daquele país através da arte.
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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, 
fechado numa alteridade rígida. 

A importante reflexão de Stuart Hall sobre a diáspora se aplica à análise do Hip Hop, como 
nos propomos a desenvolvê-la neste estudo. Ou seja, as práticas dos 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  tornou-se 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, pode-se 
entender como o Hip Hop foi adotado como um forte instrumento de luta social e de denúncia 
em diferentes lugares do mundo.

Tendo como referências tais considerações, cabe ressaltar a importância do Hip Hop no Brasil, 
tendo em vista o contexto de seu aparecimento e as relações que foram construídas política e 
socialmente a partir daí, nas periferias das grandes cidades. Sendo assim, é relevante ressaltar 
em que momento o Hip Hop chega ao Brasil e quais os meios que os jovens da periferia 
utilizaram para difundir e ressignificar alguns discursos. É necessário também apresentar quais 
os reflexos do Hip Hop em torno das demandas sociais e políticas na sociedade brasileira. 

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 que, nos anos finais da Ditadura Militar, em 
meados da década de 1970, evidenciavam inúmeros problemas sociais, como desemprego e 
precarização das condições de vida que, por sua vez, geravam fortes reivindicações sociais e 
direitos democráticos. Esse cenário serve de base para interpretar práticas desenvolvidas pelos 
sujeitos que se envolveram com o Hip Hop e 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.
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O período de 1970 caracterizou-se como cenário 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 1960, a 
população urbana superou a população rural, pode-se afirmar que o processo de urbanização 
tornou-se acelerado e que esse movimento permitiu o surgimento de novas dinâmicas sociais 
e culturais no universo social da cidade. Diversas culturas urbanas associadas a estilos de vidas 
juvenis foram aparecendo associadas ao consumo musical.

Brito enfatiza que a trajetória da migração mobilizava a esperança por melhorias de vida. 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. 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 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.

Como contribuição à reflexão sobre a relação entre a diáspora e o hip-hop também é 
importante a discussão sobre o processo de constituição de movimentos culturais e sociais em 
torno das questões que envolvem as relações raciais no Brasil. Guimarães (2002) afirma que 
a população negra vivenciava condições de discriminação racial, à medida que se 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 refletir 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 pensar na trajetória da 
institucionalização e organização política dos movimentos negros no Brasil, para daí analisar até 
que ponto e medida há confluências com desenvolvimento do Hip Hop. Segundo Domingues 
(2007), 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.

Ainda conforme o autor, é na década de 1930 que o movimento negro dá um salto qualitativo. 
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O surgimento da Frente Negra Brasileira, em São Paulo, em 1931, potencializa o surgimento 
de outras organizações como, por exemplo, a Frente Negra Socialista, em 1932, em São Paulo. 
Para ele, a importância do Teatro Experimental do Negro, surgido em 1944, foi a formação 
da consciência política para o crescimento dos movimentos negros. Essa organização tomou 
outra proporção, quando, 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, no entanto, com a fundação 
do Movimento Negro Unificado (MNU), surge na cena política do país um movimento social 
negro mais amplo e organizado.

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. 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. Costa (2006, p 37), por sua vez, 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. 

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 MNU, potencializou 
a realização de uma diversidade de manifestações políticas e culturais que se fortaleceram nos 
anos 1980. 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. 

Assim, é possível entender a identitária híbrida do Hip Hop, que surge como discurso 
associado aos movimentos negros no Brasil, mas não se restringe a ele. 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 de vestir, de 
linguagem e musicalidade. Além disso, é importante ressaltar que o Hip Hop surge com forte 
participação da juventude negra em São Paulo, mas também com participação de jovens 
brancos moradores da periferia paulista.

Um dos pontos de vista traçados pelo Hip Hop foi justamente quebrar o paradigma de uma 
identidade fixa, ou seja, dar diversos sentidos aos processos de construção de identidades. 
Sendo assim, defende-se 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),
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[...] 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 efetivar as 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. 
Isso é fundamental para se entender o deslocamento realizado pelo Hip Hop: de um movimento 
com preocupações estéticas para as um movimento engajado em questões sociais.

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, p. 80) 

[...] 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. 

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 dessa organização, os 
jovens realizam eventos e criam pautas de reivindicações em torno de diversas causas, como, 
por exemplo, lutam contra a desigualdade social, pedem melhorias no bairro onde residem, 
denunciam abuso de autoridade por parte da polícia e se mobilizam em torno da necessidade 
de acesso à cultura. As ações políticas do Hip Hop, assim, devem estar voltadas aos seus 
próprios interesses no cotidiano. 

Shetara (2001), militante do movimento, membro da Nação Hip Hop diz, em seu livro “A Nação 
Hip Hop,” que a primeira posse registrada no Brasil surgiu em 1988 e chamava-se “Sindicato 
Negro”. O nome dado à posse sugere uma relação com as questões raciais. Isso significa que 
essas questões entram no movimento em diferentes momentos e diferentes intensidades, 
sendo utilizadas especificamente como significantes de articulação. Uma característica 
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”, mas, “além de reunir pessoas com afinidades artísticas, também 
congregaram jovens com posições políticas parecidas”. 
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O PERCuRSO DO HIP HOP EM ALAGOAS

O Hip Hop em Alagoas teve início na década de 1980, exclusivamente na cidade de Maceió. 
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, na parte 
baixa da cidade, próxima do Centro da Cidade. Lugares em que se reuniam tanto pessoas que 
dançavam Break quanto pessoas curiosas, que estavam apenas de passagem. Em tal contexto, 
o Hip Hop surge como uma manifestação mais associada ao entretenimento 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. 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 deslocava 
para os espaços citados, com o intuito de confraternizar e se divertir. A Praça Jornalista Denis 
Agra tinha uma maior presença do público e era tida como um centro da cultura Hip Hop.

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 vai 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 a cultura Hip Hop. 

Em Maceió, 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 
teria vivenciado a cultura Hip Hop em São Paulo, influenciou o surgimento de uma conotação 
política ao movimento em Maceió. Surgiram, 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 Movimento Hip Hop Palmarino (MH2P), na cidade de União 
dos Palmares, AL.

A PAP iniciou seu trabalho de militância na parte alta da cidade, na periferia, especificamente 
nos bairros Santa Lúcia, Cleto Marques Luz e Dubeaux Leão, tornando tais lugares referência 
para os jovens que já compartilhavam da cultura Hip Hop e para outros que buscavam participar 
de suas atividades. As principais ações desenvolvidas pela PAP para difundir a cultura Hip Hop 
foram as festas blacks, 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. 

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 
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Cia Hip Hop, a Posse Atitude Periférica tornou-se referência para jovens de Maceió ligados ao 
Hip Hop naqueles anos, jovens que saíam de outros bairros para participar dos seus eventos. 
Segundo ele, foi ouvindo a programação de uma rádio comunitária que descobriu a PAP.

[...] 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. No domingo 
seguinte eu fui para o encontro. 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 (informação verbal)5. 

A programação na rádio comunitária, apresentada pelo DJ Paulo, durante o final da década 
de 1990, e as panfletagens realizadas pelos integrantes da PAP, no mesmo período, fizeram 
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.

Na medida em que o movimento 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 nessa escola. Com o crescimento da posse Atitude Periférica e as diversas linhas de 
pensamento 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 ampliou-se, com duas posses. As referências ao movimento tornaram-
se cada vez mais 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 

5 Entrevista fornecida por Arnaldo Silva Barbosa, DJ ASB, membro da Cia Hip Hop, em Maceió, em 2013.
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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 desse 
contexto que une separação e atuação, que o movimento Hip Hop em Alagoas dinamiza suas 
ações politicas e sociais, intervindo numa perspectiva comunitária, mas também buscando em 
alguns espaços institucionais a promoção do Hip Hop no Estado.

O ORGÂNICO E O MOVIMENTO: REFLEXÕES ACERCA DA MILITÂNCIA  
NO HIP HOP

Durante a pesquisa, identificamos a menção dos jovens em relação à posição de estar orgânico 
ao movimento Hip Hop. Esse discurso de organicidade6 tornou-se uma estratégia de diferenciar 
os jovens engajados daqueles que praticavam apenas um dos elementos do Hip Hop. É uma 
forma de indicar que no Hip Hop existem duas dimensões: a dimensão do movimento, como 
organização, e a dimensão individual. A posse é o movimento em sua totalidade; é neste espaço 
que jovens atuam de forma sistemática em relação a perspectivas políticas e ações práticas 
em defesa de uma ideia, enquanto o individual estaria apenas em um universo de produção e 
visibilidade artística.

O entendimento que temos em relação aos discursos emanados por esses jovens é de que há 
uma necessidade de demonstrar que, estando em uma posse, as práticas os tornam militantes 
do Hip Hop, enquanto, estando fora, as práticas são dispersas. Felix (2005) contribui para 
que essa dinâmica torne-se compreensível, já que ele entende as posses como “espaços, 
por excelência, em que as discussões políticas de interesse do Hip Hop ocorrem”. Esse é 
também o entendimento dos jovens que participaram da pesquisa. Eles buscam, a partir dos 
discursos, o reconhecimento da militância e das suas organizações como representantes do 
Hip Hop em Alagoas.

Se as organizações do Hip Hop tornaram-se fóruns de debates e de construções políticas, 
as relações que norteiam tais subsídios, e que orientam as práticas desses jovens, estão 
consolidadas na ideia de um movimento social. Neste sentido, esses jovens podem ser 
considerados orgânicos nos termos gramscianos (HALL, 2013), justamente por entender 
que suas práticas cotidianas baseiam-se 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 

6 Entendemos que organicidade se refere às práticas políticas dos jovens que estão inseridos nesses grupos. 
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debate sobre essa questão é também uma investigação de pautas políticas dos grupos que 
pesquisamos e que são norteadas pelas pautas de cada movimento, no contexto de disputa 
por visibilidade. Embora tenhamos identificado algumas diferenças em relação às pautas, há 
um debate comum entre elas: o projeto de Lei 6756/20137 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. 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 a Posse Nova Tropa de 
Zumbi vai realizar um evento pra debater isso. É importante! (Informação 
verbal)8.

Profissionalizar o Hip Hop poderá produzir desdobramentos importantes, seja na produção 
ou reprodução dessa cultura. Em certa medida, poderá aumentar os níveis de interação, por 
exemplo, nas relações de trabalho. Enquanto movimento social, essas organizações, pelo menos 
em Alagoas, não tomaram definitivamente posição em relação a esta questão especifica, mas 
apresentaram interesse em debater essa temática.
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