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O Coletivo Família de Rua é um grupo formado por amigos que acreditam na essência da cultura e das 
manifestações artísticas urbanas. Para tanto, trabalha focado na promoção da cultura Hip Hop e do Skate em 

seus moldes originais, preservando a personalidade e a força presentes na arte e no estilo de vida daqueles que 
respiram a rua cotidianamente.

Os MCs (mestres de cerimônias) PDR Valentim, Thiago Monge, Ozléo, que também é skatista e a jornalista Ludmila 
Ribeiro integram o grupo que surgiu como fruto do trabalho desenvolvido pelo “Duelo de MCs”.

Em atividade desde o ano de 2007, a Família de Rua, através de sua atuação artístico-cultural, alcançou grande 
respeito e admiração do público, de grupos culturais e artistas da cidade e de todo o país. Dessa forma, o grupo 
se tornou uma das principais referências do Hip Hop local quando se trata de organização coletiva e ocupação 
do espaço público. O que lhe rendeu a oportunidade de estabelecer importantes parcerias com outros coletivos e 
com o poder público, destaque na imprensa local e participação em festivais e eventos de abrangência nacional, 
entre eles “FIT-BH” (Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte), “FAN” (Festival de Arte Negra), Feira Música 
Brasil, “Juventude Okupa a Cidade”, Noite Branca e “Verão Arte Contemporânea”.



PROJETOS



DUELO DE MCS

Uma das manifestações culturais mais genuínas surgidas em Belo Horizonte nos últimos anos, o “Duelo de MCs” 
ocupou o Viaduto Santa Tereza no centro de Belo Horizonte por mais de 300 sextas-feiras e também aos domingos. 

Desde agosto de 2007 leva para as ruas do centro de Belo Horizonte o melhor das manifestações artísticas do Hip 
Hop. Milhares de pessoas se reúnem na intenção de apreciar as habilidades de mestres de cerimônias, dançarinos 
e dançarinas de diferentes estilos, grafiteiros, grafiteiras e DJs, formando aquele que já é um ponto de encontro 
tradicional da cidade.

Tudo acontece na rua, num espaço antes degradado e esquecido, que nos últimos anos tem sido revitalizado 
a partir da ocupação e do trabalho desenvolvido pela Família de Rua. Evento de destaque no cenário Hip Hop 
nacional, o Duelo vem conquistando o reconhecimento na cena artística e cultural contemporânea.





FAMÍLIA DE RUA
GAME OF SKATE

Seguindo a mesma linha do “Duelo de MCs”, em 2008 surge o “Família de Rua Game of Skate”, um jogo simples, 
no qual skatistas disputam o melhor desempenho em manobras realizadas no solo em chão liso.

O Game acontece mensalmente, sempre nas tardes do segundo domingo de cada mês e ocupa o mesmo espaço 
do Duelo, o Viaduto Santa Tereza. Skate, música e diversão dão a tônica do projeto, que reúne em média 300 
pessoas (entre crianças, adolescentes e adultos) a cada edição.





O SOM QUE
VEM DAS RUAS

Lançado em junho de 2011, o primeiro volume do projeto “O Som que Vem das Ruas” registra a produção inédita 
de 23 artistas, MCs e BeatMakers (produtores musicais) que mais participaram do “Duelo de MCs” em seus 

primeiros anos de atividades.
 
Material duplo, “O Som que Vem das Ruas” reúne em CD 13 músicas inéditas, gravadas no estúdio Minério de Ferro, 
em Belo Horizonte, com direção musical do DJ Roger Dee. Traz também um DVD com documentário sobre a história 
do MC (Mestre de Cerimônias) da cultura Hip Hop em Belo Horizonte desde o início da década de 1980. O filme foi 
produzido pela Família de Rua em parceria com a G5 Filmes.
 
A segunda edição do projeto está em fase de finalização. Desta vez “O Som que Vem das Ruas” se inspira nas 
danças urbanas e prepara uma compilação composta por artistas da segunda geração de MCs revelados no 
palco do Duelo. A história das danças da cultura Hip Hop em BH também é o mote do filme a ser publicado neste 
segundo volume. 



FAMÍLIA DE RUA
NA ESTRADA

O          projeto Família de Rua na Estrada fez sua edição de estreia em 2011, quando visitou duas cidades mineiras (Uberlândia 
e Juiz de Fora) e duas capitais brasileiras (Salvador e Belém) levando as raízes da cultura urbana de Belo Horizonte 

para palcos dessas localidades dentro da plataforma musical do programa Conexão Vivo. O projeto plantou sementes 
valiosas e cumpriu sua missão, unindo diferentes pessoas, entre artistas e público, ao realizar o “Duelo de MCs” e o “Família 
de Rua Game of Skate”, além das palestras inspiradas pela exibição do documentário “O Som que vem das Ruas”.
 
Em 2013 a caravana do FDR na Estrada visitou quatro cidades mineiras levando para cada uma delas a essência do 
Hip Hop e do Skate. Entre setembro e novembro de 2013, diferentes espaços de Timóteo, Juiz de Fora, Sete Lagoas e 
Uberaba receberam as ações do projeto em dias intensos de vivência e compartilhamento.
 
Nesta segunda edição, com patrocínio da Natura Musical, o caráter “na estrada” ficou ainda mais forte, uma vez 
que toda a equipe se deslocou em um ônibus do projeto que fez paradas estratégicas no meio da estrada ou em 
cidades que estavam no percurso, realizando intervenções surpresa nos espaços públicos de diferentes cidades. A 
emoção e a diversão resumem a sensação comum que predominou entre os artistas e público envolvido.



GUERRA
DE ESTILOS

Na noite de 27 de janeiro de 2011 o Coletivo Família de Rua estreou o espetáculo “Guerra de Estilos – Do Viaduto 
ao Palácio” no Grande Teatro do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, dentro da quinta edição do Verão Arte 

Contemporânea (VAC), festival multiplataforma realizado nos verões da capital mineira desde 2007.

“Guerra de Estilos – Do Viaduto ao Palácio” levou ao palco do Grande Teatro a diversidade e o universo da cultura 
Hip Hop, com atrações musicais, dança, skate, intervenções de artistas do graffiti, DJs e músicos convidados, lotando 
o maior palco de Minas com a essência das manifestações artísticas da cultura urbana.

O espetáculo transportou para o teatro todo o clima vivenciado semanalmente debaixo do Viaduto Santa Tereza, 
no Centro de Belo Horizonte, onde acontece o tradicional “Duelo de MCs”. Foi uma noite histórica, enraizada na 
cultura das batalhas (Style Wars), tão tradicionais e importantes na história do Hip Hop.



DUELO DE MCS
NACIONAL

O Duelo de MCs Nacional foi realizado pela primeira vez em agosto de 2012, no mês e ano de comemoração 
dos 5 anos do Duelo de MCs, encontro da cultura Hip Hop realizado desde 2007 pelo Coletivo Família de Rua, 

embaixo do Viaduto Santa Tereza, na região central de Belo Horizonte.
 
A tarde histórica do primeiro Duelo de MCs Nacional contou com show surpresa do rapper Emicida, apresentação 
de Rappin Hood, participação de grafiteiros e dançarinos. Mas a atração principal foram os Duelos realizados entre 
MCs de 7 capitais brasileiras, que subiram ao palco do Viaduto para disputar o título nacional, conquistado pelo 
MC mineiro Douglas Din.
 
Em 2013 a FDR promoveu a segunda edição do projeto. Diferente do ano anterior, neste ano o coletivo percorreu 
sete estados, além de Minas Gerais, para selecionar os MCs que disputaram o titulo nacional em 2013. A grande final 
foi realizada novamente em BH com shows  surpresa de Matéria Prima, Marechal e Rappin Hood. Pelo segundo ano 
consecutivo, o mineiro Douglas Din conquistou o título de melhor improvisador da cultura Hip Hop brasileira. Em 2014, 
o Duelo de MCs Nacional está para ser realizado por meio de arrecadação colaborativa, uma vez que o projeto 
aprovado nas leis de incentivo não conseguiu nenhum patrocínio.



FDR ALL STYLES 
DESAFIO NA PISTA

Celebrando o quinto ano de parceria com o Festival Verão Arte Contemporânea, em 2013 o Coletivo Família 
de Rua realizou a primeira edição do “FDR All Styles – Desafio na Pista”. Uma batalha de danças até então 

inédita em Belo Horizonte, que reuniu representantes de diferentes estilos e escolas no solo do Viaduto Santa Tereza.  

Com curadoria de Eduardo Sô, ícone das danças urbanas no Brasil com 30 anos de carreira, o “FDR All Styles” 
uniu dançarinos e dançarinas de breaking, popping, locking, hip hop dance, house, dança do ventre, dança 
contemporânea e outros estilos numa disputa de altíssimo nível, marcada pela celebração e pelo amor à arte. Em 
2014 foi realizada uma nova edição desta ação em Belo Horizonte, dentro da programação do projeto Diálogos 
Cênicos, realizado pela No Ato Cultural.



CAFÉ, RITMO E 
POESIA

Parceria entre o Coletivo Família de Rua e o Espaço CentoeQuatro, o projeto Café, Ritmo e Poesia nasceu como 
um espaço de encontro e troca entre artistas do Hip Hop e o público. Realizado em 2013, a cada edição um 

artista convidado apresentou  músicas do seu repertório, compartilhou com o público o seu processo de criação 
e participou de bate-papo aberto ao público presente e aos interessados em interagir pelo Twitter via hastag 
#caferitmoepoesia. O projeto aconteceu no café do CentoeQuatro e foi transmitido ao vivo pelo web. A proposta 
é garantir a continuidade desta ação.



FAMÍLIA DE RUA
SKATEBOARDING 

CELEBRA

Em 2012 o Skate de Belo Horizonte mostrou sua força e união ao conseguir viabilizar, com menos de 10 dias de 
campanha, a primeira edição do projeto “Família de Rua Skateboarding Celebra”, através de financiamento 

colaborativo realizado pelo Catarse, uma das plataformas de crowdfunding mais conhecidas do país. Em 22 de 
dezembro daquele ano, o Espaço CentoeQuatro, em BH, foi palco de uma tarde histórica, que reuniu a comunidade 
do Skate para celebrar um ano intenso de atividades e conquistas. Vários obstáculos foram montados nos galpões 
do CentoeQuatro e o skatista Jefferson Bill sagrou-se o campeão, apresentando o melhor desempenho na jam 
session promovida durante o evento. O Coletivo Família de Rua está buscando realizar novas edições desta ação.


















