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Nação Hip Hop Petrópolis foi fundada em 19 de
Agosto de 2006. Age procurando fomentar
ações e iniciativas independentes que
trabalhem produção e difusão de bens e
serviços culturais, principalmente temas
relacionados a juventude e ao direito à cidade.
Pauta-se pela construção de uma rede local
da
cultura
urbana,
estimulando
o
desenvolvimento cultural e a discussão da
produção cultural deste segmento e pela
execução de ações e projetos que visem
desenvolver perspectivas para a região na
área da educação e da cultura, ampliando o
acesso a valorizando o conjunto das
manifestações artístico-culturais do Estado do
Rio de Janeiro

Por ter como objetivo debater o direito ao
espaço público a Nação Hip Hop sempre
atuou em diferentes áreas tanto do
conhecimento quando da cidade em si. A
maioria dos projetos nesses 10 anos de
história percorreu praças e ruas, dos mais
variados bairros da cidade, permitindo uma
permanente troca da organização com a
sociedade. Essa mobilidade presente nos
projetos possibilitou também o contato
com públicos de faixas etárias variadas e
das mais diferentes condições sociais.
Outra particularidade dos projetos da
Nação Hip Hop Petrópolis é a gratuidade.
Por serem realizados majoritariamente em
espaço público, os eventos são sempre
gratuitos,
e
são
sustentados
pela
colaboração de uma rede de iniciativas
independentes além das pessoas que
contribuem.

projetos
RODA CULTURAL DO CDC
É um movimento cultural independente, que
acontece semanalmente, sempre às quintasfeiras, estrategicamente localizada na Praça
Duque de Caxias que fica em frente à Câmara
dos Vereadores e ao Centro Cultural Raul de
Leoni, funcionando como um grito de protesto
por espaços culturais na cidade, além de
transformar um gramado em palco para
muitos artistas locais e diversas iniciativas
independentes.

RODA VIVA
O Roda Viva se caracteriza pela diversidade de
atrações culturais e democratização dos espaços
onde se propõe, e tem em sua programação
debates, rodas de conversas, oficinas e sarau de
poesias. Além de trazer artistas conhecidos na
cena carioca e da região serrana, abre portas
para os artistas locais, iniciantes e os já
consolidados,
agregando
um
público
de
aproximadamente mil pessoas de todas as
classes sociais.

RODA VIVA
21 EDIÇÕES

6 ANOS DE REALIZAÇÃO
BAIRROS

PERCORRIDOS:

MOSELA,

NOGUEIRA,

CAXAMBÚ, CASCATINHA, POSSE, CENTRO + VERSÃO
ONLINE

MAIS DE 400 ARTISTAS E PROFISSIONAIS DA CULTURA
ENVOLVIDOS!

BIBLIOTECA DA RODA
Começando com doações espontâneas de volumes pela sociedade, e com o intuito de
compartilhar e facilitar o acesso de jovens petropolitanos à literatura e aos meios de se produzi-la, a
Biblioteca ficava disponível as quintas-feiras na “Roda Cultural do CDC”. Essa iniciativa tomou tal
força que em 2013 foi contemplada pelo Edital de Apoio a Bibliotecas Comunitárias e Pontos de
Leitura do SNBP, aumentando assim o acervo da Biblioteca para aproximadamente 300 volumes, e
aumentando o número de Saraus produzidos pela Nação Hip Hop.

“Confronto Final”
O grande Confronto Final, uma
batalha de mcs, com a finalidade de
premiar e incentivar os jovens que
participavam ao longo do ano das
disputas nos espaços e eventos da
Nação Hip Hop. Passou a ser um
evento anual, realizado ao fim de
cada ano com edições nos anos de
2007 a 2012.

“Conexão Serra”
Evento
realizado
em
diferentes praças da cidade
de Petrópolis, envolvendo
artistas de vários locais da
região serrana do Rio, como
Teresópolis e Nova Friburgo.
Tem o objetivo de conectar
as iniciativas das diferentes
cidades,
fortalecendo
a
cena da cultura urbana na
região
e
possibilitando
novas parcerias e novos
canais de divulgação dos
trabalhos independentes.

SERRA EM CORES
2017 E 2018 em parceria
com PetroGrafitte

“RapHour”
Iniciou-se no ano de 2007 acontecendo todas
as quintas-feiras no Bar Tomate Verdes Fritos.
Batalhas de MC’s e apresentações de grupos
foi um projeto pioneiro do gênero na cidade.

“Hip Hop no ponto”
Durante todo o ano de 2008 a participação da
Nação Hip Hop no Ponto de Cultura da APE
(Associação Petropolitana de Estudantes) onde
promovia oficinas, shows e inclusão da juventude.
Iniciou-se o primeiro projeto da biblioteca, debates
e atividades nas escolas públicas do municipio.

“Domingueira Hip Hop”
Começou em 2010, acontecia todos os
domingos, com batalha de tags, batalhas
de mc, shows locais. Acontecia no estúdio
de música onde podemos gravar muitos
dos grupos que ali se apresentaram.

“Nação Convida: Hip
Hop no Natal Imperial”
(2019):
Realizado em parceria com a
Prefeitura de Petrópolis o projeto
levou a cultura urbana para o
palco do tradicional Natal Imperial.

LIVE DA RODA CULTURAL
DO CDC” (2020):
Projeto contemplado pelo Edital
Cultura Presente nas Redes, da
Secec - RJ, que promoveu uma live
da Roda Cultural do CDC Online
com
batalha
de
mcs
e
apresentação musical.

“Podcast
Resistência
Cultural
na
Cidade
Imperial” (2020):
Contemplado
pelo Edital Cultura
Presente nas Redes, da Secec - RJ o
projeto conta em um podcast com
entrevistas e informações um pouco
da história do coletivo Nação Hip
Hop Petrópolis

festival de cultura urbana de petrópolis
I FCUP
Em novembro de 2014 foi realizada a
primeira edição do festival, devido a
ocupação da cadeira de cultura urbana
no Conselho Municipal de Cultura. Foi
realizado um grande festival que contou
com danças urbanas, batalhas de MC’s,
game
de
skate,
grafite,
poesia,
biblioteca comunitária e muito mais.
Alguns dos mais conhecidos grupos
musicais ligado a esse universo, como,
Gotam Cru, Rap Rua e artistas
conhecidos como Bnegão e Dub
Ataque.

II FCUP
Em fevereiro de 2016 realizamos a segunda edição do Festival de Cultura Urbana de Petrópolis, onde
conseguimos dar um salto de qualidade no festival trazendo nomes de peso no hip hop nacional como a
cantora Flora Matos, Mc Marechal e o mestre do break da dança um monumento do movimento hip hop
no Brasil Nelson Triunfo. Mais uma vez a diversificação de linguagens artísticas como a incorporação do
campeonato Unbreakble de break dance que foi classificatória para etapa mundial na Bélgica que trouxe
bboy’s e bgirl’s de todas as regiões do país.

Grafite
deixou
sua
marca
também decorando a praça da
liberdade
e
mostrando
a
qualidade dos nossos artistas,
artista de circo que veio mostrar
toda a arte e divertir crianças e
adultos com o reconhecido
Homem Foca, campeonato de
skate e
além de sarau
diretamente da Cidade de Deus
com Poesia de Esquina. Oficina
de grafite com Rafo Castro.
Cortejo com Fanfarra Black Clube,
além de rap, rock, reggae, funk e
muita música urbana para
embalar a praça da liberdade.
Foram 101 artistas, grupos, bandas
etc, mais de 15 mil pessoas
participaram do evento durante
os três dias colocando o Festival
de Cultura Urbana de Petrópolis
como um dos principais do
gênero do Brasil sendo de graça
em espaço público.

INDICAÇÃO DO COLETIVO NAÇÃO HIPHOP AO PRÊMIO MAESTRO
GUERRA-PEIXE 2018 NA CATEGORIA PRODUÇÃO CULTURAL PELA
REALIZAÇÃO DO II FECUP

https://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/imprensa/noticias/item/51
77-8%C2%AA-edi%C3%A7%C3%A3o-do-pr%C3%AAmio-maestro-guerrapeixe-traz-novidades-com-resgate-da-ideia-original-dopr%C3%AAmio.html
http://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2017/03/premio-homenageia-os-destaques-da-culturaem-petropolis-no-rj.html

minidocs I e II FECUP
I Festival de Cultura Urbana
https://www.youtube.com/watch?v=O2_Ybo0z_to

II Festival de Cultura Urbana
https://www.youtube.com/watch?
v=GS4XXtQMHxM

G1

TRIBUNA DE PETRÓPOLIS

UNE

NAÇÃO HIP HOP NACIONAL

ACONTECE EM PETRÓPOLIS

outras referências
""Sociabilidades juvenis na Cidade
Imperial – A Roda Cultural do CDC
na agenda cultural de Petrópolis/RJ"
XXXVIII Congresso Brasileiro de
Ciências da Comunicação - 2015

"Construindo novos espaços: um diálogo
sobre propostas artísticas na cidade" DESVIO Resvista da graduação EBA/UFRJ
2019

Territórios da Arte - Interculturalidades
CENTRO DE ARTES DA UFF - 2017

RODA CULTURAL DO CDC NO
MAPA DE CULTURA DO RJ

NAÇÃO
HIP
HOP
PETROPOLIS
RESISTÊNCIA CULTURAL NA CIDADE
IMPERIAL
IINSTITUTO
UNIVERSITÁRIO
DE
PESQUISAS DO RIO DE JANEIRO 2017

MOÇÃO DE LOUVOR a Roda Cultural do CDC
expedida pela Secretaria de Cultura do
Estado do RJ - 2017

INDICAÇÃO PARA O PRÊMIO
MAESTRO GUERRA-PEIXE NA
CATEGORIA PRODUÇÃO CULTURAL
2018
http://www.petropolis.rj.gov.br/
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2010

Domingueira HipHop
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Roda Cultural do CDC
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Conexão Serra

2013 - 2020

Biblioteca da Roda do CDC

2014

I Festival de Cultura Urbana de
Petrópolis - FECUP

2016

III Festival de Cultura Urbana de
Petrópolis - FECUP

2019

Natal Imperial

2020

Live da Roda

2006

Criação da Nação Hip Hop Petrópolis

2008

HipHop no Ponto

2010

Conferência de Cultura

2012

Confronto Final

2013 - 2020

Representantes da Cultura de
Rua no Conselho de Cultura

2013

Aniversário da Roda do
CDC

2014 -2020
RODA VIVA

2017-2018

Serra em Cores Mutirão de
Grafite

2020

RODA VIVA

"O Hip Hop não inventou nada o Hip Hop reinventou
tudo”
Grandmaster Caz no filme, “A Arte do Rap”.

@naçãopetropolis
@RodaCulturaldoCDC

