
Carlos Alberto de Souza (Zulu DJ NattyDread) 

CPF: 026.607.517-73 

Endereço:  R. Wilson Freitas , 127, Centro, Vitória-ES, 29016-340 

MAPA CULTURAL: http://www.mapacultural.es.gov.br/agente/65488 

 

Zulu DJ NattyDread 

Educador social, artista visual, produtor cultural, músico (DJ, MC e produtor musical), designer 

de art, membro da ONG Universal Zulu Nation e do Coletivo Holy Raps (Vitória-ES). 

Atuante na área de arte e educação por mais de 03 décadas, em diversos projetos e Estados do 

Brasil. Residindo há 05 anos no estado do Espírito Santo. 

Facebook: https://www.facebook.com/nattydread.dread 

Instagram: https://www.instagram.com/zulu_nattydread/ 

 

Currículo/histórico/dossiê: 

Educador social, especialização em aconselhamento em dependência química e 

codependência, arte educador, músico e documentarista. 

Atuações: Coordenador de projetos sociais no Rio de Janeiro, escolas de Paz, UNESCO, Sec. de 

segurança e prefeitura do Rio 2003. Oficineiro e coordenador artístico do projeto Morro de 

Prazeres (Ong Praticável) 2002. Parcerias com SESC Rio, São Gonçalo, Niterói e SESC Nova 

Iguaçu com projetos Compromisso com o futuro entre 2002 e 2004, Coordenador da ONG 

Terrévida Morro dos Prazeres Rio de Janeiro. Prêmio Shell, iniciativa jovem de 

empreendedorismo sócio cultural, (Ong Praticável) 2002. Parcerias com a produtora de 

eventos Clã Design atuando com o coordenador de artes e Dj na semana cultura de santa 

Teresa Rio de Janeiro entre 2003 a 2006, juntamente ao projeto Santa Teresa de portas 

abertas. Participação na produção do Cd Hip Hop na Linha de frente contra o tabagismo, Ong 

REDEH, CEMINA E MINS. DA SAÚDE 2003. Coordenador do Projeto ‘Som de sucata’ Escola S8 

São Gonçalo Rio De Janeiro, Documentários: Mais vida para o lixão, filme institucional que traz 

em sua abordagem depoimentos de várias famílias que moram e sobrevivem do lixo na 

comunidade do Salgueiro em São Gonçalo (RJ) 

2005. Arte educador para montagem da cartilha violência contra mulher, drogas na 

adolescência e AIDS em parceria com a instituição Casa da Mulher em São Gonçalo 2004. 

Elaboração da cartilha Rio 21. Intervenções em diversas escolas do Rio de janeiro, Juiz de Fora, 

São Paulo, Macaé, entre outras, com o projeto HipHop e Cidadania. 2001 até em dias atuais. 

2005 Belo Horizonte Voluntário e arte educador do projeto Reconstruir no Morro das Pedras 

em Belo horizonte, entre o período de 2005 a 2008, passei a trabalhar como freelancer com 

produtoras de audiovisual, BH CINE 02, Tv Alterosa, Brócolis Prod. 11 dedos Prod. Etc, onde 
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atuava como maquinista e segundo assistente de câmera, outras como assistente de áudio e 

parte técnica no Set de Cinema além comerciais, institucionais, Prefeitura de Belo Horizonte, 

Sistema Usiminas, SESI, FIENG, UEMG, Postos Alê, Campanhas de vacinação, documentários e 

Vídeos clips, Bandas: Skank, Wilson Sideral, Ana Paula Valadão, Diante do Trono, entre médias 

e curtas documentários. 

No ano 2008, ainda atuando como o Projeto HipHop Posse na JOCUM sede nacional em 

Contagem (MG). 

2009 Estando residindo em São Luís, Maranhão venho a desenvolver trabalhos de terapia 

ocupacional no projeto Resgate em Imperatriz, Maranhão 2009. Oficina de arte educação e 

resgate cultural para indígenas do povo Gavião (Kyakategê Antaty) em Belém do Pará. Criação 

do projeto Missão Guajajara, onde é dado o suporte, acompanhamento e soluções para a 

problemática indígena no estado do Maranhão 2008. 2012, 20013 participação na mostra SESC 

Guajajara de artes, oficinas para formação de Djs em parceria com o CEBRAE MA. 

Documentário sobre o cotidiano dos Guajajaras em sua aldeia, Missão Guajajara, 

Documentário Aimiri Tybá, uma outra realidade dos Guajajaras. Ocupação de espaços no 

festival de inverno em Ouro preto juntamente com o Inst. Renas do Brasil conselho tutelar 

local, falando sobre o ECA e direitos das crianças e adolescentes, violência. 

Retornando para Belo Horizonte em 2014, Retomo projetos em comunidades indígenas e 

pesquisas sobre a saúde deste povos, produção de um mini documentário sobre a saúde dos 

indígenas da Etinia Maxakalis, região do Vale do Mucuri. 

Entre outros diversos projetos sociais educacionais, voltados para juventude. 

2015 – Início do Projeto Hip Hop Sem Fronteiras MG. “Traços Livres” direcionados aos 

diversos jovens e adolescentes que cumprem medidas sócio educativas em várias unidades de 

acolhimento na grande Belo Horizonte. Atividades estas em forma de oficinas de graffiti arte 

educação, poesia, Rap e vídeos, trabalho e terapia ocupacional para auxiliar na “recuperação” 

e disciplinas de bem estar e artística facilitando e dinamizando o convívio dentro e fora do 

sistema socioeducativo. 

Projetos com adolescentes e ações culturais em instituições e praças públicas em São Mateus 

e Guriri. 

2016 Trabalhos e ações solidárias em parcerias com instituições religiosas, para promoção de 

Cidadania, através da arte e mediação de conflitos, em outras capitais do Brasil: Salvador, 

Vitória, Vila Velha, Rio de Janeiro, Contagem MG, etc. 

2017 – Atuando com projetos em parcerias com ONGs, para promoção de políticas públicas 

para juventude e cidadania na Cidade de São Mateus, Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo, 

além de pesquisa de campo, para futuros roteiros para documentários e web clips. 

Produtor do projeto Cultural R.U.A, Mirante Grooves e educador social na área de arte 

educação em Escolas da região de São Mateus , Músico e Dj na Sociedade Musical Lira 

Mateense, Dj Oficial da terceira edição de Jazz & Blues de Guriri, Coordenador do projeto de 



graffiti na Ong Zoe, São Mateus. Atualmente residindo e trabalhando na Ong Avalanche 

Missões urbanas, e coordenando o espaço cultural, Cultura Clube. 

No mês de janeiro de 2018 atuou como dj e produção do Festival de Artes Avalanche em sua 

terceira edição no centro de Vitória ES. 

Membro da Ong internacional UNIVERSAL ZULU NATION, CRIADA PELO ATIVISTA CULTURAL E 

MÚSICO ÁFRIKA BAMBAATAA, no Bronks em Nova York no início dos anos 70, um dos ícones 

da cultura HipHop em todo o planeta. 

Atuante como organizador, instrutor e Dj, projeto Batalha City em São Mateus por 03 anos 

consecutivos. 2017, 2018, 2019. 

Intervenção artística em parceria com o Projeto SOLLARES da UFES, Vitória, 2019. 

Intervenção musical, Virada Cultural Vitória 2019. 

Dj por 03 anos consecutivos atuando com atividades sonoras e visuais no aniversário da 

Cidade de São Mateus. 

Participações em mais de 30 eventos no ano de 2019 entre as capitais do Espírito Santo, 

Salvador, Rio de Janeiro, Pernambuco, Belém do Pará, São Luis do Maranhão. 

 


