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RESUMO 
 
O presente trabalho busca apresentar uma reflexão sobre juventudes e processos de 
significação dos espaços públicos na cidade de Maceió, AL. O Hip Hop em Maceió surgiu na 
década de 1980 e tem produzido elementos sociais, políticos e culturais importantes para o 
cotidiano da cidade. Os processos de significação dos espaços públicos são conduzidos por 
características alicerçadas pelas experiências sociais dos sujeitos no meio urbano e essa é, sem 
dúvida, a questão central que nos permite produzir afirmações quanto à heterogeneidade da 
cultura Hip Hop e dos espaços públicos em que ela se manifesta. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to present a reflection on youth and public spaces signification processes in 
Maceió, AL. Hip-Hop in Maceió emerged in the 1980s and has produced important social, 
political and cultural elements for the daily life of the city. The processes of signification of 
public spaces are driven by characteristics based on the social experiences of the subjects in 
the urban environment and this is undoubtedly the central issue that allows us to produce 
statements about the heterogeneity of the Hip Hop culture and the public spaces in which it 
occurs. 
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INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre Hip Hop no Brasil são vastos. No campo das Ciências Sociais há 

inúmeros estudos sobre a temática. Seja o Hip Hop como conjunto, ou tendo seus elementos 
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individualizados3, pesquisas que envolvem o tema podem ser encontradas em áreas como 

sociologia, antropologia, psicologia, educação, comunicação, urbanismo, serviço social, e até 

desenvolvimento e meio ambiente. Estas pesquisas têm em comum as cidades como lócus, 

mas elaboram diferentes hipóteses e recortes que vão desde a questão política, passando pelas 

suas implicações nos espaços urbanos, na cidadania, na educação e letramento, nas 

representações raciais e na violência e criminalidade. Sendo assim, se torna um importante 

fenômeno no que se refere ao cotidiano urbano. 

As disputas pelos espaços públicos têm norteado debates acadêmicos e possibilitado a 

produção de pesquisas sobre territorialidade, apropriação e direito à cidade. Nesse contexto, 

destacam-se os usos feitos pelos praticantes do Hip Hop e suas manifestações estético-

políticas nos centros urbanos. Desenvolvemos uma pesquisa de campo para a produção de 

uma dissertação de mestrado em sociologia4, entre os anos de 2012 e 2014, que abordou 

aspectos sociais, políticos e culturais de três posses de Hip Hop5 – principalmente no que se 

refere aos sentidos elaborados em relação à cidade e aos espaços públicos – como também, as 

estratégias nos processos de significação e de disputa por esses espaços. 

A dissertação apontou inúmeros elementos discursivos em torno da ideia de 

“periferia” e como os elementos simbólicos dela são construídos por diversas partes da cidade 

de Maceió, seja através da musicalidade ou através dos grafites. O estudo também verificou a 

importância da territorialidade e a construção imaginária do espaço para a constituição de 

disputas pela cidade. Os jovens praticantes do Hip Hop, alicerçados nos processos 

interacionais constituídos em seus grupos, criam estratégias de inserção nos espaços e 

possibilitam a visibilidade tanto dos seus grupos quanto dos símbolos de sua cultura. 

A ocupação e os processos de significação dos espaços públicos são orientados pelas 

dinâmicas sociais e espaciais das cidades. A segmentação das cidades em áreas nobres e de 

baixa renda, em áreas centrais e periféricas, por processos de segregação historicamente 

construídos, estruturam ideias de produção de políticas públicas de segurança, lazer e cultura, 

e isso orienta também as estratégias de ocupação dos espaços públicos dos jovens que estão 

envolvidos na cultura Hip Hop. Os lugares de cantar rap, dançar break e produzir grafites são 

demarcados por estas perspectivas e orientações, como também otimizam os cuidados em 

torno da ocupação deles. Compreendemos que são os diálogos e os jogos de disputa pelos 

espaços encampados pelos jovens as questões mais importantes dessa trama. É neste sentido 

                                                
3 Os elementos que compõem a cultura Hip Hop são: o rap, o grafite, o breakdance e o DJing. 
4 A dissertação teve como título: O cotidiano das posses de Hip Hop em Maceió: territorialidades, visibilidades e 
poder. 
5 As posses de Hip Hop são grupamentos juvenis em que as questões relacionadas à cultura Hip Hop estão 
presentes. Como destaca Felix (2005), são espaços, por excelência, em que as discussões políticas de interesse 
do Hip Hop ocorrem. 
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que buscamos, no presente artigo, fazer uma reflexão sobre o Hip Hop e seus diversos 

sentidos na cidade. 

Muitas cidades do país se assemelham no que se refere à divisão espacial centro-

periferia, como também, apresentam demarcações semelhantes no que se refere às políticas 

urbanas, principalmente de requalificação dos centros urbanos. Tal fragmentação determina 

os lugares em que os indivíduos se orientam em torno de caminhos transitáveis ou não pela 

cidade. É possível, assim, perceber diferenças entre territórios, tanto do ponto de vista dos 

equipamentos públicos, quanto do perfil socioeconômico das populações destas áreas, que se 

manifestam pela classe social, mas também por meio de marcadores identitários como gênero, 

raça e padrões estéticos ligados a grupos específicos. 

Não alimentamos uma discussão profunda sobre as dimensões estruturais das cidades, 

apenas apontamos os aspectos que podem de alguma maneira ter contribuído para os 

processos sociais de ocupação dos espaços públicos. Reiteramos que nossa reflexão tem como 

elemento central as dimensões que orientam a significação e ressignificação dos espaços 

públicos ocupados pelos jovens praticantes do Hip Hop, na cidade de Maceió.  

As cidades, de modo geral, possuem inúmeros espaços em que são praticados pelo 

menos um dos elementos da cultura Hip Hop. Praças, viadutos, marquises, escolas, clubes, 

teatros etc. são locais dos quais os jovens, principalmente da periferia, se apropriam para 

viabilizar as práticas do Hip Hop. O Hip Hop, dessa forma, é uma cultura que tem como um 

dos elementos centrais a busca por visibilidade e potencializa os processos de sociabilidade 

dos jovens com a cidade. Os praticantes do Hip Hop buscam se mostrar nas cidades, buscam 

reconhecimento e apropriam-se dela, como forma de pertencimento. O uso de determinado 

estilo de se vestir, usos de linguagens e utilização simbólica do corpo são também estratégias 

utilizadas pelos seus praticantes. O corpo é para o Hip Hop o instrumento de luta pela cidade, 

ou seja, o corpo se impõe às dimensões normativas presentes na vida urbana; sendo assim, a 

performance do corpo expõe elementos estruturantes que conduzem o estilo de vida dos 

jovens praticantes do Hip Hop, como também, expõe elementos significativos da cultura e do 

cotidiano em que estão inseridos. Trata-se de uma forma de diferenciar-se para “gritar” a 

existência.  

É importante ressaltar que as práticas sociais, culturais e políticas que são elaboradas 

pelos jovens praticantes do Hip Hop são heterogêneas. Essa afirmação nos fornece elementos 

para que possamos avançar nos debates e análises sobre o tema. Partimos do pressuposto de 

que há elementos diversos de diferenciação na constituição de práticas relacionadas ao Hip 

Hop nos espaços públicos. Sendo assim, quando estudamos esse fenômeno é preciso 

compreender algumas questões que nos ajudam a pensar sobre os processos que demarcam 
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possibilidades de reflexões em torno dele. Saber quais são os marcadores sociais, culturais e 

políticos, e também estéticos que orientam essas diferenças; quais são as apropriações, 

intersecções e fronteiras que determinam essas heterogeneidades é pontual para a produção de 

reflexões que envolvem as experiências sociais dos jovens e seus dilemas na cidade. 

 

1 O HIP HOP E SEUS SIGNIFICADOS NO CONTEXTO SOCIAL URBANO 

O Hip Hop é uma cultura que anda junto com o uso e significação dos espaços. 

Inúmeras pesquisas sobre Hip Hop apresentam perspectivas que se preocupam com as ações 

cotidianas de disputa pelos espaços públicos, como também, buscam compreender a relação 

de identidade e significação com um lugar. Em certo sentido, é comum aos jovens praticantes 

do Hip Hop efetivarem ações em um território específico, como um bairro e em locais 

constituídos como periféricos, mas também em espaços públicos que não denotam 

significados necessariamente relacionados à ideia de periferia. É importante entender que os 

espaços públicos em que o Hip Hop é praticado, seja o rap, o break, e o grafite, são parte de 

um processo de significação, de interações sociais, e de conquista.  

No hip hop, os discursos e práticas são orientados pela dimensão do espaço e são 

construídos a partir das experiências sociais dos jovens nas diversas inserções no cotidiano 

urbano, ou seja, o lugar de fala é marcadamente importante nos acionamentos em torno dos 

processos de significação dos espaços praticados por jovens ligados ao Hip Hop. Durante a 

pesquisa, esse entendimento foi constatado pelos significados construídos em torno dos 

nomes das posses, que indicam o imaginário do que é “periférico”, “quilombola” e 

“coletivo”.6 Acreditamos que nossa pesquisa se aproximou de um debate muito íntimo deste 

imaginário, buscando compreender as construções de cada grupo em relação ao lugar em que 

praticam suas ações.   

O hip hop tem sido um importante elemento de construção de identidades e tem 

demarcado importantes posições na vida urbana, como também, produz inúmeros processos 

de disputa nas cidades e propõe elementos distintivos nesse cenário. Sendo assim, estudar 

essa temática na atualidade é compreender as novas facetas que dinamizam os significados 

dos espaços públicos e seus arranjos em torno da produção de sentidos. As cidades brasileiras 

contam com circuitos importantes na cena hip hop e conformam seus significados a partir das 

dinâmicas espaciais. Por exemplo, práticas realizadas no viaduto que liga a cidade de Aracaju 

ao município de Barra dos Coqueiros; ou o evento “Polo Hip Hop” realizado no viaduto João 

Paulo II no bairro do Coque em recife; ou ainda os eventos realizados nas praças de Maceió 

                                                
6 Referente às posses Atitude Periférica, Guerreiros Quilombolas e CIA Hip Hop. 
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pelos coletivos de Hip Hop são eventos distintivos que produzem especificidades de grupo e 

ditam regras de comportamento delimitadas por aqueles arranjos espaciais. 

 Ao pesquisar esse universo, é possível perceber questões relacionadas aos processos 

de ressignificação do Hip Hop no Brasil, tanto relacionados à questão do lugar, quanto ao 

envolvimento com tal estilo de vida por parte das juventudes. Nesse contexto, elementos 

fundamentais de análise sobre este objeto são as relações de poder, as disputas e as formas de 

socialização que envolvem os jovens, a cultura Hip Hop e os espaços públicos. A partir destas 

questões é possível compreender as dimensões relacionadas às estratégias de visibilidade, e 

compreender as diferenças e semelhanças de entendimento que grupos específicos que 

produzem práticas do Hip Hop possuem em relação aos espaços públicos.  

Nesse sentido, entendo, assim como Simmel (1979), que a cidade ou a metrópole é o 

lócus de produção de múltiplos sentidos da vida econômica, ocupacional e social. É na cidade 

em que as interações são potencializadas pelos princípios de racionalização, algo que o 

próprio Simmel (1979) irá chamar de consciência elevada do homem metropolitano. O Hip 

Hop como já citamos, tem sua gênese na cidade. É nos grandes centros urbanos que o Hip 

Hop se desenvolve e se cria como fenômeno. Seus signos são marcadamente produzidos pelas 

dinâmicas das cidades e ele torna-se também um fenômeno de referência em torno da disputa 

por ela e pela busca por visibilidade. Os jovens praticantes do Hip Hop, em diferentes 

momentos, desde o seu surgimento, elaboram perspectivas e representações desta cultura em 

diferentes locais do mundo. Essas formas de viver o Hip Hop são traçadas a partir da 

experiência dos jovens nas cidades e seus diferentes contextos. Lugar de concentração 

monetária, segundo Simmel (1979), a cidade incorpora o Hip Hop a partir de diferentes 

facetas, de um lado, pelo do mercado; do outro pela disputa política permeada por 

diferenciações estéticas e espaciais.  

Quando Simmel (1979) afirma que a metrópole é a sede da economia monetária, e que 

ela concentra as múltiplas trocas simbólicas, pensamos que é possível articular essa afirmação 

às dinâmicas produzidas pelos indivíduos que interagem com o Hip Hop. O Hip Hop não é 

essencialmente uma cultura juvenil e periférica; o Hip Hop tomou várias dimensões, e uma 

delas é a do mercado. São dimensões que estão em constantes transformações e sempre em 

movimento. O mercado, e consequentemente a metrópole, incorporou o Hip Hop às suas 

dinâmicas estéticas, simbólicas e discursivas. Esta cultura se constitui a partir de disputas de 

significados relacionadas a aspectos intersubjetivos de diferenciação social em meio a ditames 

mercadológicos. 
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Além da proposição de Simmel, a metrópole pode ser entendida também como um 

lugar de produção de práticas sociais e um campo de disputa. Os espaços públicos 

constitutivos das metrópoles são por excelência um lugar de práticas. Para Certeau (1994),  

 
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 levam a funcionar em unidades 
polivalentes de programas conflituais ou de proximidade contratuais (CERTEAU, 
1994, p. 184).  
 

Haesbaert (2007, p. 3) enfatiza que a dimensão relacionada à 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. Se argumentássemos a partir de Certeau (2009, p. 

185), ele nos diria que “o espaço é um lugar praticado”. 

A produção dos sentidos do Hip Hop, seja na rua, seja em lojas especializadas, na 

internet ou em salões de arte, expõe a questão de que diversos processos de interação e de 

produção de subjetividades possibilitam os processos de produção da identidade e de 

diferenças em reação as práticas sociais desta cultura. Alguns estudos apresentam 

perspectivas que evidenciam essas ações de jovens em localidades específicas, sempre 

denotando uma relação de identidade e significação com um lugar (Tavares, 2012; Souza, 

2011; Oliveira, 2010). É comum a esses jovens efetivarem práticas em territórios específicos, 

como um bairro e em locais constituídos como periferias e são em periferias de Maceió que 

centramos este trabalho. 

 

2 EXPERIÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E ESPAÇOS PÚBLICOS 

Os jovens praticantes da cultura Hip Hop apresentam dimensões próprias em relação a 

suas atuações no cotidiano. Dessa forma, as orientações analíticas citadas anteriormente nos 

ajudam a compreender os sentidos dados pelos jovens envolvidos ao experimentarem vários 

territórios e reproduzirem seus signos em diferentes espaços e lugares. Pensando dessa 

maneira, podemos encarar de forma mais clara as questões 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 e experiências sociais. 

 Optamos por utilizar a noção de experiência social para interpretar as dimensões 

heterogêneas das interações sociais que nosso campo de reflexão apresenta. Dessa forma, 
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apresentamos aqui características que François Dubet destaca como ideias de experiência 

social. A primeira característica apresentada pelo autor é a heterogeneidade dos princípios 

culturais e sociais que organizam as condutas. (Dubet, 1994). Para o autor, 
Os papéis, as posições sociais e a cultura não bastam já para definir os elementos 
estáveis da ação porque os indivíduos não cumprem um programa, mas têm em vista 
construírem uma unidade a partir dos elementos vários na sua vida social e da 
multiplicidade das orientações que consigo trazem. Assim, a identidade social não é 
um “ser”, mas um “trabalho”. (Dubet, 1994, p. 16) 
 

 A segunda característica que o autor apresenta é relativa “à distância subjetiva  que os 

indivíduos mantêm em relação ao sistema” (Dubet, 1994). O autor nos ajuda a pensar também 

a questão reflexiva da experiência social. Dubet entende a ideia de experiência social como a 

possibilidade de promover uma “distância crítica” às normas e meios, ou “uma não adesão 

completa à valores e papeis e um não enclausuramento dos indivíduos nos seus papeis” 

(Wautier, 2003). A terceira característica apresenta a noção de que a construção da 

experiência coletiva substitui a noção de alienação no centro da análise sociológica (Dubet, 

1994). 

Dubet (1994) nos ajuda a pensar também sobre a questão reflexiva da experiência 

social colocando a subjetivação como uma dimensão importante na análise. Esse ponto é 

interessante porque define o indivíduo como autônomo, mas também, estabelece a 

importância da construção da identidade no processo de disputa e interesses, sejam 

individuais ou coletivos. Torna-se também um ponto chave no processo de reflexividade dos 

indivíduos, tornando-se um mecanismo que possibilita a construção dos sentindo de suas 

práticas sociais (Wautier, 2003). Metaforicamente, poderíamos dizer que a partir deste 

modelo, os indivíduos deixam de ser uma folha em branco a serem preenchidos. 

  É nesta seara que as práticas relacionadas ao Hip Hop devem ser compreendidas. 

Todas as influências diaspóricas sofridas pela cultura Hip Hop quando do seu surgimento na 

década de 1960-70 e posteriormente com as influências da globalização e dos mercados, nos 

dizem muito sobre a diversidade desta cultura mundialmente. O Hip Hop surgiu nos Estados 

Unidos, desafiando uma ordem estética e apropriando e reapropriando os espaços das 

juventudes negras e de imigrantes nos seus bairros. Essas práticas sociais, políticas e culturais 

heterogêneas são marcantes nos diversos espaços públicos de inúmeras cidades. Sendo assim, 

é possível identificar aspectos importantes na relação entre as dinâmicas sociais, políticas e 

culturais, das cidades e as construções intersubjetivas dos praticantes do Hip Hop como 

definidoras das fronteiras que determinam as heterogeneidades no Hip Hop. 

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 
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necessariamente vinculada aos contextos sócio-históricos, produto das relações de força em 

uma determinada sociedade. Desta maneira, entendemos que vamos tratar neste trabalho de 

várias formas de entender o “ser jovem”. O Hip Hop tem se estendido a faixas etárias que não 

são considerados pelo “Estatuto da Juventude” como sendo jovens, no entanto é preciso 

promover reflexões e compreender as experiências sociais dos atores envolvidos nos 

processos para que possamos compreender melhor os limites encampados pelo Hip Hop e sua 

linha tênue em relação ao tema.  

 Para Dayrell (2004) “a categoria juventude não está mais presa a critérios rígidos, mas 

sim como parte de um processo de crescimento mais totalizante, que ganha contornos 

específicos no conjunto das experiências vivenciadas pelos indivíduos no seu contexto 

social”. Para o autor, a juventude como “um processo é influenciado pelo meio social 

concreto no qual se desenvolve e pela qualidade das trocas que este proporciona, fazendo com 

que os jovens construam determinados modos de ser jovem”. Sendo assim, é preciso utilizar a 

noção de “juventudes”, como indica o autor, para as dimensões relacionadas à 

heterogeneidade e as diversidades possam ser compreendidas nos debates e reflexões sobre o 

tema. 

O tema juventudes sempre acompanha as reflexões produzidas sobre Hip Hop. Esta é 

uma condição quase unanime nos estudos sobre esta cultura. A presença juvenil e seu 

protagonismo político na cena urbana através da cultura Hip Hop possibilitou a visibilidade 

destes atores e sua importância no contraponto nos estudos sobre juventudes. Sposito (1993) 

faz a seguinte afirmação: 
“...cenários diversos de conflitos e ações coletivas aparecem nos anos 80 e início da 
década atual (refere-se a década de 1990), trazendo outros atores, formas de 
apropriação e uso do espaço urbano, redes de sociabilidade e novas imagens da 
conflitividade social da cidade. Nesta conjuntura, o tema da juventude – em espacial 
dos jovens filhos de trabalhadores – torna-se mais visíveis, revestido de novas 
indagações, podendo ser analisado sob vários aspectos. (p. 162) 
 

 É visível a quantidade de coletivos juvenis ocupando inúmeros espaços urbanos. Nesse 

sentido, é possível propor que há um processo de reprodução e produção de inúmeros sentidos 

nestes espaços. Significar um espaço público em torno do Hip Hop, do Skate, de grupos 

juvenis religiosos e de outras práticas é um processo que compreende a experiência social 

destes atores, ou seja, são as relações intersubjetivas que orientam a significação e a 

ressignificação destes espaços. Sposito (1993) aponta, já na década de 1990, a ocupação de 

praças e ruas das cidades de agrupamentos e coletivos juvenis e percebe que este fenômeno 

seria uma nova forma de apropriação do espaço urbano e que exigiria uma aproximação mais 

sistemática para sua compreensão. Estudando o tema Hip Hop e espaços públicos atualmente, 
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compreendemos que ainda há elementos que devem ser explorados no campo dos estudos 

sobre juventudes e cultura urbana.  

 Sposito (1993) faz reflexões sobre o uso do espaço urbano indicando sobre a 

diversidade das feições existentes nela. E também apresenta um argumento em torno dos 

processos de sociabilidades a partir de Magnani (1992) afirmando que os “pedaços” 

“frequentados não são produto de uma rede comum ou informal de relações de amizade”. 

Nossa reflexão aponta para esta afirmativa, mas tendo o “pedaço” como algo constituído por 

heterogeneidade. É importante ressaltar que as ruas, as praças têm se tornado pontos de 

encontros e de visibilidade para as culturas urbanas, e os jovens têm feito destes lugares 

elementos de singularidade e intervindo na cidade de forma plural. 

 As reflexões sobre espaço público são centrais nas discussões sobre o Hip Hop. As 

diversas possibilidades de entender o espaço público nos fornecem um campo intenso em 

torno deste debate. O que pretendemos apontar é que o espaço público é como entende Serpa 

(2007) “compreendido, sobretudo, como o espaço da ação política ou, ao menos, da 

possibilidade de ação política na contemporaneidade”. (p. 9). Pensar dessa maneira aponta a 

possibilidade de compreender o espaço público como espaço de disputa pela cidade, mas 

também a possibilidade de entender o espaço público como um espaço heterogêneo.  

 Entendemos que o espaço público é um lócus em que as práticas sociais podem 

produzir significados, como também, ressignificar. O espaço público tem a característica de 

fornecer e produzir elementos que evidencie certas práticas sociais, ou seja, produzem 

visibilidade. A busca por visibilidade em determinado espaço público é uma marca das 

dinâmicas de disputa e significação (Telles, 1990). Hannah Arendt contribui da seguinte 

forma em torno da questão: 
“... a aparência – aquilo que é visto e ouvido pelos outros e por nós mesmos – 
constitui a realidade. Em comparação com a realidade que decorre do fato de que 
algo é visto e escutado, até mesmo as maiores forças da vida íntima.... vivem uma 
espécie de vida incerta e obscura, a não ser que, e até que sejam transformadas, 
desprivatizadas e desinvidualizadas, por assim dizer, de modo a torna-se adequadas 
à aparição pública”. (1981 Apud Telles, 1990) 
 

 Nunes (2007), ao elaborar uma reflexão sobre a dinâmica urbana em Brasília, 

apresenta algumas características no processo de urbanização das metrópoles brasileiras. Uma 

destas características nos chama a atenção para nossas reflexões. Segundo o autor, há em 

curso um “amplo processo de periferização, resultando em espaços com elevado padrão de 

infra-estrutura ao lado de áreas carentes e precarizadas”. Nunes enfatiza que “essa ur-

banização, obedece a múltiplas lógicas no uso e na ocupação do espaço de nossas metrópoles. 

Em um mesmo espaço urbano convivem diferentes tempos sociais e formas de controle 
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distintas. Ou seja, a urbanização das metrópoles brasileiras é também marcada pela he-

terogeneidade” (p. 35). 

 Os modos de sociabilidade no meio urbano possibilitam compreender as facetas que 

produzem as dimensões heterogêneas na cidade. Para Sposito (1993) “a produção, a 

socialização, o consumo e as práticas culturais incidem sobre usos diferenciais do espaço e 

espelham os ritmos desiguais que caracterizam não só as relações entre as classes, mas a 

dinâmica das gerações e dos grupos de idade, as relações entre gêneros, os ciclos de vida no 

trabalho e no lazer”. A autora chama a atenção para as diversas temporalidades e conflitos que 

orientam os processos de apropriação do meio urbano. Ou seja, os jovens praticantes dos 

elementos do hip hop emergem neste contexto urbano heterogêneo e multifacetado e por 

meios dos processos sociais e duas suas experiências sociais presentes nas relações 

intersubjetivas, elaboram inúmeras possibilidades de sociabilidades. 

 

3 O HIP HOP E O PROCESSO DE DEMARCAÇÃO SOCIAL DOS ESPAÇOS 

PÚBLICOS EM MACEIÓ 

 O contexto do surgimento e desenvolvimento do Hip Hop em Maceió é diretamente 

articulada às demarcações sociais que configuram a cidade, como também, a sua forte 

característica de significação dos espaços pelos jovens. Os anos de 1980 são o recorte 

temporal que temos dado ao surgimento do Hip Hop em Alagoas. Apontamos que 

desenvolvemos dessa cultura tem a prática do break dance como o elemento que funda este 

movimento em Alagoas, tendo especificamente a cidade de Maceió como centro dessas 

práticas. A característica do break é importante para pensar sobre nossa abordagem, porque é 

justamente a ideia de “dança de rua” que significa essa prática cultural, ou seja, ter a rua como 

o lugar por excelência é o que torna significativo os processos sociais e simbólicos que 

orientam o Hip Hop nas cidades. 

 Existe no imaginário social em torno da cidade de Maceió a ideia de “parte alta” e 

“parte baixa”. Essas duas representações são demarcadas primeiramente pela localização, 

tendo a “parte alta” como um território distante do centro da cidade e a “parte baixa” como 

próxima ao centro. Assim, é comum associar a “parte alta” como sendo a periferia da cidade, 

por conta da sua considerável distância em relação ao centro.  No entanto, nos últimos anos os 

processos de urbanização associados ao crescente mercado imobiliário têm tornado esta parte 

da cidade mais ocupada, colocando-a noutro nível de segregação espacial. A “parte baixa” da 

cidade toma contornos importantes em relação à construção das referências em relação à 

cidade. Os territórios localizados nas proximidades da Orla da praia tornaram-se centrais em 

detrimento da “morte” do centro da cidade e dos bairros socialmente periféricos como Vergel 
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e Ponta Grossa. É nessas duas perspectivas territoriais que o Hip Hop em Maceió se constitui 

como prática cultural, política e social. 

Os lugares de Maceió que foram significados por essa prática ligada ao Hip Hop nos 

anos de 1980foram a Praça Jornalista Denis Agra, no bairro Santo Eduardo, e a orla da Praia 

da Avenida, ambas na parte baixa da cidade. Praticantes e transeuntes encontravam-se a partir 

do breakdance e das músicas com que se exerce o elemento sonoro do movimento. A 

presença do corpo e da estética Hip Hop nesses lugares definiam a demarcação simbólica 

deles, como também produziram significados que possibilitaram a expansão do Hip Hop em 

Maceió a partir de então. Apesar de estarmos pensando numa cultura local, o Hip Hop 

possibilita intercâmbios simbólicos importantes para as novas dinâmicas espaciais que 

significam as cidades. É importante compreender que havia uma circularidade nos espaços 

públicos, entre a praça, a praia, e as casas de festas (discotecas) em que a reunião de jovens 

praticantes do Hip Hop aconteciam; o que permitia a difusão das práticas sociais e culturais 

vinculadas a esta cultura.  

É importante também registrar que na década de 1980 em Maceió, assim como em 

outras cidades brasileiras, a música negra chegava aos ouvidos das juventudes e possibilitou 

inúmeras formas de sociabilidades: uma destas maneiras de interação dos jovens eram as 

festas black. Em Maceió, especificamente no bairro da Ponta Grossa, parte baixa da Cidade, a 

DISCOL era a discoteca mais movimentada da cidade.  Durante o período que vai do final da 

década de 1980 ao início da década de 1990, a DISCOL tornou-se um lugar de referência das 

chamadas festas de Black Music, onde eram realizados, por exemplo, campeonatos de dança e 

apresentações de DJ’s. 

 Um fato importante que promoveu uma mudança significativa em relação ao Hip Hop 

e sua dimensão espacial em Maceió é o surgimento da Posse Atitude Periférica. O próprio 

nome desta organização social e política aponta um significante importante em relação às 

práticas sociais que envolvem o Hip Hop. A PAP é criada por jovens moradores dos bairros 

Santa Lúcia, Cleto Marques Luz e Dubeaux Leão, todos da chamada parte alta de Maceió, 

conhecida como Tabuleiro, e torna-se uma referência dos jovens em relação ao Hip Hop nessa 

região.  As principais ações desenvolvidas pela PAP para difundir a cultura Hip Hop nestes 

bairros 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. 

As práticas sociais e culturais acionadas pelo Hip Hop, produzidas pelos jovens 

integrantes da PAP, possibilitaram a construção de uma identidade com o local. A pertença à 
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periferia tornou-se central nas manifestações artísticas e políticas dos jovens envolvidos. Os 

inúmeros eventos realizados pela PAP canalizaram os significados positivos de que viver na 

periferia é importante e é bom. Ou seja, as dinâmicas relacionadas à produção de sentidos e 

processos de significação do território dos espaços públicos tomam um formato contundente 

em relação ao lugar. Muitos jovens se deslocavam de outros bairros para participaram de 

eventos organizados pela PAP e isso tornou-se um marco no que diz respeito a uma nova 

dinâmica das práticas do Hip Hop e as configurações da cidade e a construção dos processos 

de significação dos espaços públicos na parte alta da cidade de Maceió. Segundo Arnaldo 

Silva (DJ ASB), ex-integrante da PAP, a Posse tornou-se referência para jovens de Maceió 

ligados ao Hip Hop. Segundo ele, foi ouvindo a programação de uma rádio comunitária que 

descobriu a existência das atividades de Hip Hop na região. 
[...] 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. (informação verbal)7. 
 

A programação da Rádio Comunitária, as panfletagens nas diversas partes da cidade, 

em que publicizavam as atividades nos finais de semana realizada pelos jovens integrantes da 

PAP, tornou-se um instrumento importante de divulgação e identidade com o lugar. A região 

do Tabuleiro, especificamente o Cleto Marques Luz, foi demarcada como um lugar em que o 

Hip Hop era praticado de forma mais incisiva, tanto do ponto de vista artístico quanto 

político. O número de jovens praticantes do Hip Hop cresceu consideravelmente e a 

identificação com o lugar teve um efeito interessante no que concerne aos significados dados 

para eles. 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”. 

A Posse Atitude Periférica tem desenvolvido desde 2014 atividades relacionadas ao 

Hip Hop na Vila Brejal. As atividades desenvolvidas com crianças e jovens tentam produzir 

elementos simbólicos de valorização do lugar. Tido como um lugar violento e estigmatizado, 

a Vila Brejal, localizada as margens da Lagoa Mundaú, foi construída através do imaginário 

social como um lugar “ruim”, um lugar “feio” em que os moradores são coniventes com 

crimes e violência. As atividades da PAP junto aos moradores a partir das práticas sociais e 

culturais do Hip Hop busca elaborar novos discursos em relação ao lugar, e nos parece 

importante ressaltar que as dimensões subjetivas que envolvem essas práticas podem de 

                                                
7 Entrevista concedida por Arnaldo Silva (DJ ASB) para pesquisa de dissertação intitulada “O Cotidiano das 
Posses de Hip Hop em Maceió: territorialidades, visibilidades e poder”. (2014) 
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alguma maneira possibilitar interpretações sociológicas sobre as cidades e os processos de 

significação dos espaços públicos. 

A partir da PAP, outras organizações juvenis de Hip Hop surgiram na parte alta de 

Maceió. A Associação Alagoana de Hip Hop Guerreiros Quilombolas (PGQ), surgiu em 2004 

e, a partir de então, começou a desenvolver atividades relacionadas ao Hip Hop no Complexo 

Benedito Bentes, também bairro periférico de Maceió. As narrativas em torno da valorização 

da periferia tornaram-se intensos na voz dos membros desta organização e 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.  

Outra organização que produz processos de significação dos espaços públicos é a 

Associação do Coletivo Companhia Hip Hop de Alagoas (CIA Hip Hop) que 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”. 

Este evento tornou-se a principal reunião de jovens praticantes do Hip Hop em Alagoas e 

aponta um processo de disputa em torno dos espaços públicos em Maceió. O lugar do Hip 

Hop é encarado como um campo de batalha, em que o mais importante é a visibilidade da 

estética periférica e dos discursos de lutas sociais.  

A relação entre Hip Hop e os processos de significação dos espaços públicos é íntima. 

E os atores que interagem com o Hip Hop contribuem significativamente com estes processos, 

seja expondo os corpos, os grafites, as músicas e os discursos políticos, estes atores orientam 

algumas lutas pela cidade. A repercussão das práticas sociais e culturais do Hip Hop nas 

periferias das cidades elaboram mecanismos importantes de identidade social, como também 

produzem símbolos positivos em relação às periferias e suas práticas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os processos intersubjetivos produzidos pelas dinâmicas da vida urbana produzem 

representações que são fundamentalmente significativas na construção dos marcadores sociais 

das disputas pelos espaços públicos. As práticas sociais e culturais acionadas pelo Hip Hop 

têm como um dos elementos centrais a busca por visibilidade. Os praticantes do Hip Hop 

buscam se mostrar nas cidades, buscam reconhecimento e apropriação do espaço urbano. O 

uso de determinado estilo de se vestir, estilo de linguagem específica e utilização simbólica do 
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corpo são estratégias utilizadas pelos seus praticantes para fazerem-se notar, delimitados por 

uma identidade de grupo. 

Os grupos juvenis que estão articulados às práticas sociais e culturais do Hip Hop 

acionam redes de solidariedade locais, nacionais e internacionais a partir dos dispositivos 

interacionais disponíveis pela internet. É importante ressaltar que, ao produzir eventos na 

cidade e utilizar as tecnologias e as redes sociais para divulgar seus eventos, a cidade entra no 

circuito cultural do Hip Hop. Os eventos que têm por objetivo a visibilidade e a ocupação dos 

espaços públicos torna pública a cidade, como também, estabelece diálogos em busca de 

legitimidade diante dos seus pares e dos moradores da cidade. Esse é um jogo muito 

importante que orienta os processos de significação e representação dos espaços públicos. 

Assim, o Hip Hop e seus signos tornam-se elementos constitutivos da cidade, ou 

fazem parte da vida mental da cidade e é possível conceber seu campo de visibilidade e 

disputa. É na esfera pública que se dão esses movimentos, e isso mobiliza pensar sobre o 

complexo jogo de signos que está no invólucro das representações sociais sobre os espaços 

públicos. As experiências dos jovens na cidade elaboram múltiplas representações sobre o 

cotidiano da cidade e sobre as possibilidades de conceber a suas próprias existências nos 

espaços das cidades. Os movimentos juvenis que reivindicam do Hip Hop têm crescido 

significativamente em Maceió e isso se reflete em eventos públicos e privados que buscam se 

consolidar no circuito cultural da cidade.  

É visível a quantidade de coletivos juvenis ocupando inúmeros espaços urbanos. Há 

um processo de reprodução e produção de sentidos nestes espaços. Significar um espaço 

público em torno do Hip Hop, do Skate, de elementos da religiosidade, e de outras práticas, é 

um processo que compreende a experiência social destes atores, ou seja, são as práticas 

relacionadas a um grupo e as relações intersubjetivas movidas por essas práticas que orientam 

a significação e a ressignificação dos espaços. Os estudos que articulavam juventudes e 

espaços públicos apontavam já na década de 1990 a ocupação de praças e ruas das cidades por 

agrupamentos e coletivos juvenis e indicava que este fenômeno seria uma nova forma de 

apropriação urbana e que exigiria uma aproximação mais sistemática para sua compreensão. 

Articular as disputas pela cidade, com suas orientações identitárias e as diversas facetas que 

permeiam essas representações, abre caminhos para boas análises referentes a conflitos de 

classe, a hierarquizações relacionadas à gênero e raça e, principalmente, à relação entre 

normatizações sociais e divisão do espaço urbano.  
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